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Abstrakt
Syftet i denna studie var att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria leken på förskolan.
Studien var av kvalitativ karaktär och utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.
Observation av barn i den fria leken var den valda metoden för datainsamling och denna
registrerades med hjälp av observationsschema och ljudinspelning. Resultatet visade att
barnens konstruktion av genus kom till uttryck i lekrollerna genom barnens olika sätt att
använda kropp, röst, uttalanden och handlingar beroende på lekrollernas kön. Dessutom visade
resultatet att genus konstruerades på olika sätt i barnens förhandlingar utifrån kläder, hårlängd,
sättet att prata, användande av nikotin och vänlighet. Slutsatser vi dragit utifrån diskussionen
av resultatet är att genus är föränderligt och att denna förändring sker i social interaktion mellan
människor.
Arbetsfördelning: Fortlöpande under studiens arbetsprocess har vi likvärdigt delat på
ansvaret. Vi har fördelat litteratur mellan varandra för att sedan gemensamt sammanställa den
i löpande text. Vi har båda varit lika delaktiga under datainsamling och analys av material.
Nyckelbegrepp: fri lek, genus, konstruktion, kön, lekroll, låtsaslek, socialkonstruktionism

Förord
Vi vill tacka förskolechef, pedagoger, vårdnadshavare och framförallt de barn som medverkat
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och stöd under arbetsprocessen. Tack till klasskompisar som gett feedback och uppmuntrande
ord. Ett stort tack vill vi även rikta till våra familjer och vänner som stöttat under hela
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varandra för ovärderlig stöttning och ett gott samarbete.
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1. Inledning
I samtliga versioner av läroplanen för förskolan Lpfö 98/18 (Utbildningsdepartementet, 1998;
Skolverket, 2010, 2016, 2018) som utgivits läggs stor vikt vid förskolans arbete med genus. I
formuleringar betonas att könsroller och könsmönster ska motverkas. Alla versioner av
läroplanen beskriver vidare att vuxnas bemötande av barn samt vuxnas krav och förväntningar
på dem påverkar deras uppfattningar om manligt och kvinnligt.
Tidigare forskning visar att barn är noga med att i leken välja ‘rätt’ material och roller
utifrån vad som anses vara manligt eller kvinnligt och att flickor och pojkar generellt intresserar
sig för olika lekar i förskolans verksamhet (Martin, 2011). Tullgren (2004) menar att pojkar till
exempel ofta leker vilda springlekar medan flickor leker lugnare docklekar. Samtidigt visar
tidigare forskning att vuxnas bemötande och förväntningar på flickor och pojkar tycks
synliggöras i barnens fria lek (Öhman, 2011) vilket kan ha påverkat varför pojkar och flickor
leker olika. Vårt intresse inför den här studien bygger således på att synliggöra hur barns
konstruktion av genus kommer till uttryck i deras lekar. Detta kan i relation till Öhmans
påstående, synliggöra omgivningens eller våra egna förväntningar på barnen. Detta blir även
särskilt intressant eftersom det i styrdokumenten framhålls att förskolan har ansvar att
motverka traditionella könsroller och könsmönster. Eftersom vuxnas förhållningssätt kan
speglas i barns fria lek har vi därför valt att fokusera på den fria leken. Lillemyr (2016)
framhåller att leken är betydelsefull på det sätt att det skapar förutsättningar för barn att utforska
sina förmågor och sin identitet samt sina färdigheter att navigera i ett socialt samspel med andra
barn i sin omgivning. Författaren menar att barn genom leken förhandlar, testar och bearbetar
både roller och erfarenheter. Genom att undersöka hur barn i den fria leken förhandlar samt i
olika lekroller konstruerar genus bidrar således denna studie till att uppmärksamma hur barn
kan tänka kring och agera utifrån dessa frågor. Detta kan i sin tur ha inverkan på arbetet med
att motverka traditionella könsroller och könsmönster.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria leken på förskolan.
För att svara på syftet har vi formulerat följande frågeställningar:
● Hur kommer barns konstruktion av genus till uttryck i lekrollerna i låtsasleken?
● Hur konstrueras genus i barns förhandlingar med andra barn och vuxna under fri lek?
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3. Bakgrund
I detta avsnitt får läsaren först ta del av definitioner av centrala begrepp som är kopplade till
denna studie och dess syfte. Därefter följer en genomgång av genus vilken innefattar en
historisk tillbakablick, förankring i lagar och förordningar, genusbegreppet samt genus i
förskolan. Därpå går vi igenom fenomenet lek där vi förklarar vad lek är, lekens betydelse samt
en beskrivning av låtsaslek. Detta följs av tidigare forskning om genus i barns lek.
Avslutningsvis ges en teoretisk genomgång utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet.

3.1 Begreppsdefinitioner
3.1.1 Genus
Svaleryd (2002) definierar genus som det sociala- och kulturella könet. Enligt Eidevald (2009)
förklaras begreppet genus i termer av vad som uppfattas som kvinnligt och manligt. Genus
förstås med andra ord som en social konstruktion vilket medför att människor skapas på olika
sätt utifrån olika föreställningar (ibid.).
3.1.2 Kön
Dahl (2016) definierar kön som det biologiska könet. Författaren menar att begreppet ofta
synliggör biologiska skillnader mellan människor och framställer dessa skillnader som
naturliga. Enligt Nationalencyklopedin (u.å) definieras det biologiska könet utifrån vilka
könsceller individen har.
3.1.3 Könsroller och könsmönster
Svaleryd (2002) hävdar att pojkar och flickor uppfostras på olika sätt och förses således med
olika uppgifter och roller baserade på deras biologiska kön. Den erhållna könsrollen som
kvinna eller man förknippas med särskilda typer av bland annat intressen, beteenden, färger
eller språk. Dessa skillnader mellan könen definierar Svaleryd som könsmönster.
3.1.4 Lek och fri lek
Lillemyr (2016) menar att ett sätt att definiera lek är som ett tillstånd barn förfogar över och
existerar inom och som även upplevs av barnen som något roligt. Inom detta tillstånd råder
barns känslor, ingivelser och kreativitet och i lekens värld är allt på låtsas. Lek har även
beskrivits som ett verktyg barn använder för att bekanta sig med omgivningen genom de
erfarenheter och upplevelser leken erbjuder. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) framhåller
att skillnaden mellan lek och fri lek i sig inte är så stor, förutom att barnen i den fria leken
själva får välja hur och vad de ska leka utan påtryckningar från vuxna.
3.1.5 Låtsaslek
Enligt Knutsdotter Olofsson (2017) är låtsasleken väldigt komplex. Öhman (2011) menar att
när barn låtsasleker kan de bland annat låtsas att de är en annan person, de intar en lekroll, eller
att de till exempel reser till en annan plats. Knutsdotter Olofsson (2017) hävdar att låtsasleken
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också omfattar projektiva lekar där barn projicerar sina tankar och åsikter till olika
leksaksfigurer eller föremål som sedan agerar ut dessa i leken.
3.1.6 Manliga och kvinnliga lekroller
I denna studie använder vi begreppen ’manlig lekroll’ för lekroller av manligt kön och
’kvinnlig lekroll’ för lekroller av kvinnligt kön. Dessa begrepp är inte bundna till barnens kön
utan till de lekroller de intagit. Detta innebär i vår studie att flickor kan leka manliga lekroller
som till exempel ’pappa’ och/eller kvinnliga lekroller som till exempel ’mamma’ och vice
versa.

3.2 Genus
3.2.1 En historisk tillbakablick
Vallberg Roth (2011) menar att det i den första läroplansperioden, vilken inleds efter 1800talets mitt, var vanligt att både pojkar och flickor undervisades tillsammans. Sättet barnen var
placerade i salen var dock könssegregerat på det sätt att flickor satt till höger och pojkar satt
till vänster i bänkraderna. Vallberg Roth beskriver denna epok som mansdominerande där
mannen, eller patriarken, sågs som en företrädare till Gud. Under den andra läroplansperioden
från slutet av 1800-talet och fram till 1940-talet blomstrade barnträdgårdarna som var den
tidens barnverksamhet. I dessa verksamheter möblerades rummen enligt manliga och kvinnliga
koder såsom snickarrum och dockrum för att anknyta till byggnadsarbete för pojkar och
omvårdnad för flickor. Leksakerna var också könskodade med anknytning till maskiner såsom
exempelvis bilar och tåg för pojkar samt sömnad och köksredskap för flickor. Könen
undervisades under samma tak och trots att den patriarkala samkoden från föregående epok
tonats ner fanns fortfarande spår av könssegregering (ibid.).
Från 1950- och fram till 1980-talet utspelade sig den tredje läroplansperioden och under
denna epok fanns en strävan mot könsneutrala stationer där både pojkar och flickor kunde
samlas i stora leksalar (Vallberg Roth, 2011). Vallberg Roth menar att på detta sätt kunde
barnen själva välja vad de ville sysselsätta sig med vilket ansågs bidra till en högre
tillfredsställelse av barns individuella utveckling och behov. Vallberg Roth (2001) hävdar att
begrepp som könsroll fick särskilt stor spridning under denna period. Användandet av
könsrollsbegreppet fokuserade inledningsvis främst på förståelse för barns biologiska
könsorgan och drifter etcetera medan det under 1970-talet innebar ett skifte till föreställningar
om att begreppet också var en social konstruktion. Författaren menar vidare att de diskussioner
kring genus som uppstod under perioden 1960- och 1970-talet främst kretsade kring en strävan
mot att vidga de traditionella könsrollerna till en helhetssyn på människan. Inom förskolan
utvecklades en syn på barn som könsneutrala med uppfattningar att pojkar och flickor skulle
uppfostras på samma sätt. Förskolan sågs som en arena för likheter och med syfte att skola
barnen till demokratiska medborgare (Vallberg Roth, 2001, 2011). Eidevald och Lenz Taguchi
(2011) hävdar dock att den könsneutrala pedagogiken på den här tiden främst handlade om att
inspirera flickor till maskulina beteenden. Det var inte alls lika betydelsefullt att pojkarna skulle
uppmuntras till att bli mer lika flickorna. Detta innebär således att det maskulina och manliga
sågs som det mest värdefulla och naturliga.
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Vallberg Roth (2011) menar att den fjärde och sista läroplansperioden tog vid i slutet
av 1980-talet och sträcker sig fram till idag. Till skillnad från föregående period då könsroller
inom genusområdet var centralt ses numera genus som ett stort och utforskande perspektiv utan
begränsningar från diverse teorier. Istället för att förstå kön utifrån entydiga föreställningar ses
det för närvarande som variationsrikt och komplicerat utan givna ramar. Enligt Vallberg Roth
introducerades begreppet intersektionalitet under denna period vilket Dolk (2011) beskriver
som de faktorer som bidrar till att forma våra och andras föreställningar om hur vi gör kön.
Dessa faktorer omfattas av bland annat religion, etnicitet, ålder, klass eller sexualitet. Vallberg
Roth (2011) konstaterar med andra ord att det skett ett skifte i perspektiv från könsneutralitet
från förra perioden till ett närmande av intersektionella perspektiv i denna fjärde och aktuella
period. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) hävdar dock att det fortfarande förekommer tankar
kring könsneutralitet inom förskolepedagogiken idag där författarna menar att man ska prata
på samma sätt till flickor och pojkar samt erbjuda icke könskodat material och aktiviteter till
alla barn. I förskolans nya läroplan (Skolverket, 2018) framkommer det att inget barn ska
utsättas för diskriminering med betoning på bland annat faktorer som kön och
könsöverskridande identitet eller uttryck. Könstillhörighet ska inte heller spela någon roll när
det gäller barns lika möjligheter till att utveckla förmågor och intressen samt att lära av
varandra. Könsmönster som hämmar barns utveckling och lärande ska aktivt motverkas och
oberoende av kön ska alla barn ha lika rätt till inflytande över utbildningen (ibid.).
3.2.2 Förankring i lagar och förordningar - då och nu
Socialstyrelsen var den myndighet som först fick uppdraget att utarbeta en ram för förskolans
pedagogiska verksamhet. Detta beslut, tillsammans med beslutet om en fullt utbyggd förskola
för alla barn från åldern ett och ett halvt år togs av riksdagen år 1985. Detta ramverk kom att
kallas Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) och nämner bland annat
verksamhetens mål och inriktning samt beskriver principer för förskolans arbetssätt och
innehåll. Socialstyrelsen framhåller att förskolan ska lyfta fram alla människors lika värde.
Varje barn ska kunna uppleva stolthet av att vara flicka eller pojke samtidigt som de oberoende
av kön ska få samma möjligheter att utvecklas. Barnen ska också få stöd av förskolan att
utveckla sin könsidentitet och känna trygghet i den.
År 1998 ersattes Pedagogiskt program för förskolan med den första versionen av
läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Från att ha gått från ett
material som främst fungerade som stöd för hur verksamheten skulle genomföras omfattas
denna nya läroplan av obligatoriska bestämmelser och därmed statliga krav på förskolans
verksamhet. År 2006 tillsattes Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) på
grund av de svårigheter förskolan uppvisat att motverka stereotypa könsroller och således bidra
till att könstillhörighet inte påverkar flickor och pojkars möjligheter för utveckling. Syftet med
Delegationen var bland annat att det pedagogiska arbetet skulle leda till enskilda flickors och
pojkars möjligheter till utveckling oberoende av vuxnas förväntningar gällande könsroller. I
samtliga versioner av Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998; Skolverket, 2010, 2016)
framgår det att arbetet med alla människors lika värde är grundläggande i förskolan. Barns
förståelse för sådant som karaktäriserar kvinnligt och manligt påverkas av de förväntningar
som ställs och det bemötande de får av omgivningen vilket innebär att könsstereotypa mönster
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ska motverkas. Enligt den nya läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) ska
könstillhörighet inte ha någon betydelse för barns möjligheter att på lika villkor mötas, leka
och lära tillsammans med andra. Detta understryks i Diskrimineringslagen (2008:567), där
bland annat främjandet av lika rättigheter och möjligheter vad gäller kön och
könsöverskridande identitet och uttryck framhävs. Utbildningens organisering är därmed
betydelsefull för hur detta kan genomföras (Skolverket, 2018). Den största skillnaden mellan
styrdokumenten i relation till genus är att det i Pedagogiskt program för förskolan
(Socialstyrelsen, 1987) framstår som viktigt att barnen kan känna stolthet över att vara flicka
eller pojke medan det i samtliga versioner av förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet,
1998; Skolverket, 2010, 2016, 2018) framkommer formuleringar om att verksamheten ska
motverka traditionella könsroller och könsmönster.
Som tidigare nämnt var det på 1960- och 1970-talet som diskussionen kring genus
uppstod (Vallberg Roth, 2011). Detta innebär alltså att när första versionen av läroplanen,
Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) tillsattes hade begreppet genus redan etablerats.
Begreppet genus förekommer dock inte i varken den eller de efterkommande versionerna av
läroplanen men utifrån formuleringar i texterna kan genusarbete ändå utläsas. Andersson
Tengnér och Heikkilä (2017) menar att genus gäller uppfattningar om kvinnligt och manligt
men att det också kan vara utgångspunkt för reflektion kring hur kön kan påverka i ett samhälle.
Om, när och hur barns kön används för att göra skillnad är centralt i ett genusperspektiv och
kan således bidra till reflektion kring vilka konsekvenser dessa skillnader får för barnen. I Lpfö
98 står det till exempel att “vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad
som är kvinnligt och manligt” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8) vilket kan tolkas som en
formulering ur ett genusperspektiv. Ungefär samma formulering går att läsa i senare versioner
av förskolans läroplan.
3.2.3 Genusbegreppet
Enligt Öhman (2011) konstrueras genus utifrån sociala och kulturella förväntningar på vad som
anses vara kvinnligt eller manligt beteende. Dessa förväntningar blir könsnormer och anger
vad som är accepterat, förväntat och normalt hos de båda könen. Öhman menar att i förskolan
blir detta en del av ett gemensamt meningsskapande mellan till exempel barnen att testa,
utmana och förhandla om dessa könsnormer. Eidevald (2011) framhåller att kvinnligt och
manligt ofta ställs mot varandra som dikotomier och blir motsatser. Till exempel menar
författaren att vara omsorgsfull och uppmärksam på andra är egenskaper som många gånger
anses vara kvinnliga medan våldsamt och aggressivt beteende, sökande efter makt och att ta
för sig associeras som manliga egenskaper (ibid.).
Eidevald (2011) betonar att åsikterna genom historien har pendlat mellan att kvinnor
och män ska ges samma villkor, alltså till exempel samma lön för samma arbete, och att kvinnor
och män ska ges olika roller, det vill säga olika jobb på grund av skilda förutsättningar.
Eidevald hävdar dock att det senare har ifrågasatts vilket pekar på förekomsten av åsikter att
ens förutsättningar och egenskaper inte ska bestämmas av kön. Diskussionen har därmed
resulterat i begreppet genus som indikerar att könet inte bestämmer var intresset ska ligga. Alla
flickor och kvinnor tycker inte om samma saker och detsamma gäller pojkar och män. Att vara
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kvinna innebär till exempel inte att man automatiskt passar till att sy på samma vis som det inte
innebär att alla, både kvinnor och män, passar till det. Enligt Eidevald har det istället
konstaterats att utgångspunkten bör vara individen. I förskolan innebär detta att utgå från
barnens individuella behov och förutsättningar vilket också framhålls i den rådande läroplanen
(Skolverket, 2018). Det handlar alltså till exempel om att avstå från antaganden om att alla
flickor gillar att leka med dockor och att alla pojkar gillar att leka med bilar.
3.2.4 Genus i förskolan
Eidevald (2009) argumenterar för tre olika sätt att problematisera genus och kön i förskolans
kontext. I det första synsättet ses kön som en biologisk självklarhet och genus som en social
effekt av dessa biologiska olikheter. Enligt detta synsätt dras slutsatser om att kvinnor och män
inte utvecklas på samma vis och fokus ligger på hur verksamheter kan anpassa sin undervisning
till barns kön. Författaren menar att det andra synsättet också belyser kön som en biologisk
självklarhet men genus som en social konstruktion. Hur vi ser på kvinnligt och manligt och hur
det i sin tur påverkar mänskliga samspel, förväntningar på oss själva eller andra är det som
granskas. Det biologiska könet i sig har inte samma förutsättningar att påverka som genus har.
Eidevald konstaterar att inom det tredje synsättet ses kön och genus båda två som sociala
konstruktioner. Underliggande skäl till detta antagande är utifrån argument att kropp och genus
– eller natur och kultur – inte bör eller ens är möjliga att skilja mellan. Föreställningar om vad
kön innebär medverkar också till hur kroppen förstås vilket innebär att likheter eller skillnader
mellan kvinnor och män således blir ointressant. Vad som istället enligt Eidevald bör ges störst
betydelse är alltså hur både kön och genus konstrueras i sociala sammanhang. I denna studie
har vi valt att utgå ifrån det tredje synsättet då vi inte är intresserade av att jämföra skillnader
och likheter i pojkars och flickors lek utan hur genus konstrueras av barnen (ibid.).

3.3 Leken
3.3.1 Vad är lek?
Enligt Öhman (2011) kommer ordet leka från fornnordiskans leika vilket innefattar lek och
spel men även dans och andra kroppsaktiviteter. Fenomenet lek är enligt Engdahl (2017) lättare
att beskriva än att tydligt fastställa vad det faktiskt innebär just på grund av dess svårfångade
natur. Lillemyr (2016) hävdar att det finns många olika perspektiv på lek men att de flesta är
överens om att leken omfattas av känslor och är en kraft som engagerar och fängslar barn.
Hangaard Rasmussen (2016) hävdar att lek är föränderlig eftersom den kan dyka upp när och
var som helst eller omvandlas till något annat utan en till synes förutbestämd riktning. En faktor
som däremot kan påverka och navigera barns lekar är deras dagliga liv eftersom de hämtar
inspiration från sin egen uppväxt och den värld som omsluter dem. Knutsdotter Olofsson
(2003) konstaterar att “när man leker rör man sig obehindrat mellan verklighetens
tolkningsplan och lekens” (s. 7) vilket visar på det växelspel mellan verklighet och fantasi som
sker i leken. Knutsdotter Olofsson (2017) menar att lek är en mental inställning där det som
sägs och görs inte ska tolkas ordagrant. Lillemyr (2016) hävdar att i lekens värld är allt på
låtsas, något som Knutsdotter Olofsson (2017) stärker i sin beskrivning om att leken inte är vad
den ser ut att vara utan bör tolkas utifrån vad leken står för. Detta signaleras genom blickar,
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kroppsspråk, röst och förhållningssätt vilket kallas för leksignaler. Som utomstående menar
Knutsdotter Olofsson (2003) att leken kan verka kaotisk men för den som leker finns en tydlig
ordning. Enligt Knutsdotter Olofsson (2017) finns inom leken både uttalade och outtalade
regler vilket skapar harmoni. När harmonin störs kan leken avbrytas eller tvinga barnen ut ur
leken. En annan förutsättning vilken Knutsdotter Olofsson knyter till lek är trygghet. Om
barnen till exempel blir rädda drivs de ut ur leken och tillbaka till verkligheten igen. Knutsdotter
Olofsson menar även att det i leken måste finnas ett samförstånd mellan de som leker där alla
som deltar vet att de leker och vad som leks. Författaren lägger även vikt vid att de som deltar
i leken måste befinna sig på en jämlik nivå där till exempel ålder inte spelar någon roll.
3.3.2 Lekens betydelse
Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) har lek varit viktigt inom förskolan ända sedan
barnträdgårdarnas tid. I den nya läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) har leken
fått ett eget avsnitt: “Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” (s.8), vilket
visar på dess framstående roll i verksamheten. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson
(2008) hävdar dessutom att leken är något som högaktas av barnen. Enligt Engdahl och
Ärlemalm-Hagsér (2015) visar sig detta genom att de så ofta de kan och får väljer att leka.
Frihet, glädje och impulsivitet är bara några utmärkande egenskaper för barns lek då den
erbjuder möjligheter för barn att upptäcka och experimentera, likväl att kommunicera,
interagera och samarbeta med andra barn. Leken har också betydelse för hur barn erfar
omgivningen eller utvecklar sin personlighet såväl som sociala kompetens. “Barn leker med
sina känslor för att utforska och finna uttryck för dem. Och de leker med alla de många olika
möjliga och omöjliga positioner eller roller de skulle kunna ta på sig i framtiden” (Öhman,
2011, s. 185). Den främsta drivkraften till lek är alltså barnens lust, men enligt Öhman (2016)
är också behovet av tillhörighet och acceptans av andra barn en påverkansfaktor till varför barn
vill leka. Den eftertraktade tillhörigheten är något barn i samspel med andra måste förvärva
vilket leder till social inkludering. Likheter i intressen eller sociala kompetenser såsom
vänlighet och lojalitet är exempel på faktorer som skapar tillhörighet. Barns lek har också
betydelse för deras konstruktion av genus i den rådande barngruppen. Engdahl och ÄrlemalmHagsér (2015) menar att innehållet i barns fria lek många gånger upprepas vilket gör att till
exempel de könsnormer som existerar i barngruppen på så vis bibehålls och förs vidare.
3.3.3 Att låtsasleka
Knutsdotter Olofsson (2017) hävdar att låtsaslek är väldigt komplex vilket även innebär att
dessa lekar har stora möjligheter till förändring och utveckling. Enligt Öhman (2011) innebär
låtsaslek att förvandlingar görs i leken. Författaren hävdar att låtsasleken erbjuder möjligheter
till att göra som om-val. Detta innebär att i låtsasleken kan barnen låtsas att de är någon annan,
att de är någon annanstans eller ge ett ting rollen som något annat.
Knutsdotter Olofsson (2017) hävdar att barn när de låtsasleker, bland annat kan låtsas
att föremål förvandlas till något annat. De kan till exempel låtsas att de dricker något utan att
det finns vätska. Till detta behöver barnen en mugg eller ett glas men kan även använda andra
föremål, till exempel en kloss. Denna kloss begränsas inte till att enbart fungera som mugg utan
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kan vid ett senare tillfälle i leken även fungera som till exempel telefon. Enligt Evenshaug och
Hallen (2001) kan detta sätt att låtsasleka även kallas för illusionslek eller föreställningslek.
Knutsdotter Olofsson (2017) menar att barnen i låtsaslek även kan åta sig själva
lekroller. Detta beskriver Evenshaug och Hallen (2001) som rollek vilket innebär att barnen
låtsas att de är en annan person eller figur och tillägnar sig dennes identitet eller egenskaper.
Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att barnen agerar dessa lekroller med hjälp av sin kropp,
både genom kroppsspråk och verbalt språk. Barn kan leka rollekar ensamma eller med andra
barn där det sistnämnda benämns av Evenshaug och Hallen (2001) som social rollek. I den
sociala rolleken styr lekens tema hur barnen förhåller sig till varandra och lekrollerna de intar.
Denna sortens rollek skapar förutsättningar för barn att utforska och testa sin egen identitet
samtidigt som de kan få djupare förståelse för andra barns roller. Barn kan även skapa en
medvetenhet kring likheter och skillnader i andras och det egna perspektivet. Knutsdotter
Olofsson (2003) hävdar således att i rollek med andra blir det särskilt viktigt att ha kunskap om
rolleknik och hur man samspelar med andra.
Ett annat sätt att låtsasleka är vad Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver som att barnen
projicerar tankar och uppfattningar på en figur eller leksak och låter denna leksak leva ut dessa
föreställningar. Detta kallar hon för projektiv lek. Författaren menar att barnet låter något annat
agera i leken där barnet istället blir manusförfattare och regissör. Knutsdotter Olofsson hävdar
att barn utför denna typ av lek tidigare i åldern än till exempel rollek eftersom det är ett lättare
sätt att leka på när man inte kan prata. Projektiv lek kan dock vara lika invecklad som rolleken
och är också något som ofta fortsätter längre upp i åldrarna.

3.4 Tidigare forskning om barns lek ur ett genusperspektiv
“Barns val av lekar påverkas av dolda förväntningar hos de vuxna” (Öhman, 2011, s. 113). På
så sätt, menar Öhman, kan genus bidra till att barn gör stereotypa och konserverade val i
relation till vad och med vilka de leker med. Detta kan med andra ord leda till antaganden om
skillnader mellan flickors och pojkars intressen vad gäller lekar och leksaker. Sättet
vårdnadshavarna belönar könsöverskridande eller könsstereotypa beteenden samt miljö,
leksaker och klimatet som förskolläraren skapar tillsammans med barnet har också stor
inverkan (ibid.).
Vad som tidigare har gått att urskilja är att pojkar ofta leker vad Öhman (2011) kallar
för aktivitetslekar, vilket till exempel kan vara lekar som ‘Tjuv och Polis’, någon som jagar
och någon som blir jagad. Tullgren (2004) bekräftar även att det i hög grad, men inte alltid, är
pojkar som väljer vilda lekar med inslag av obehag. Flickor däremot leker ofta relationslekar,
många gånger familjelekar (Öhman, 2011) och enligt Tullgren (2004) används barbiedockor
och bebis-liknande dockor i princip bara av flickorna i deras lek. Martin (2011) såg i sin studie
att flickor oftast valde att leka med andra flickor och att de i sin vänskap använde sig av många
kommunikationsstrategier. De pratade om till exempel kläder, familj och Disney-prinsessor
samt skämtade med varandra. Relationerna bestod ofta av nära vänskap där de många gånger
var fysiskt nära varandra, samtalade, ritade och lekte rollekar tillsammans. Martin framhåller
vidare att flickorna använde leenden och ögonkontakt som en strategi för att utveckla
vänskapen. Författaren menar även att det ofta fanns en överton av tävling och makt i mötena
då hon bland annat sett exempel på hur flickor inkluderar och exkluderar varandra i samtal.
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Martin såg också i sin studie att pojkarna helst valde att leka med varandra. De valde sällan
aktiviteter som att rita, vilket var en aktivitet flickorna ägnade sig åt, utan ägnade sig hellre åt
bil- och bollekar eller bygg- och konstruktionsaktiviteter. Hon såg att pojkarna även hade
strategier för att exkludera flickorna från de platser och aktiviteter som var pojkdominerade.
Detta gjordes genom verbalt språk, gester och kroppsspråk. Enligt Martin förekom ofta
förhandlingar och kompromisser de gånger barnen lekte tillsammans, både pojkar och flickor
(ibid.). Tullgren (2004) kunde se att när pojkar och flickor leker tillsammans sker det oftast i
lekar som omfattar många barn, till exempel familjelekar eller konstruktionslekar. Martin och
Fabes (2001) menar att barn som leker med andra barn av samma kön uppvisar ett mer
könsstereotypt beteende än barn som leker med barn från motsatt kön som visar på ett mer
könsöverskridande beteende.
Hellman (2010) visar i sin studie att färger var den markör som var starkast i barnens
sätt att urskilja kön. Färgen på till exempel kläder eller leksaker avgjorde om de var för flickor
eller pojkar. Martin (2011) menar att just färgen rosa är något som anses vara för flickor.
Författaren hävdar att detta är något som barnen lär sig redan innan de kommer till förskolan,
dels från media men även från vuxna och andra förebilder. Martin såg i sin studie att färgen
rosa användes av både pojkar och flickor för att markera vilka barn som fick delta i leken och
inte. Kläder, smink, skor och hår är andra områden som Martin hävdar är viktigt för flickorna.
När de ritade självporträtt gav flickorna sig själva långt hår, klänning och ofta rosa läppstift.
Pojkarna däremot ritade sig själva mitt i en händelse; till exempel när de leker, äter, hoppar
eller springer.
Paechter (2007) menar att man lär sig att positionera sig genom kvinnligt eller manligt
beteende till det könet som är socialt accepterat. Detta beskriver Martin (2011) på följande sätt:
Vissa förgivettagna positioner förstärker och bekräftar vad pojkar tror att de redan vet
om maskulinitet, så som att det är manligt att vara fysiskt stark, att riktiga män är
heterosexuella, eller att män naturligt tenderar att vara bra på fotboll. (s. 72, vår
översättning).

Pojkarna i Martins studie lekte mycket hjältelekar, bygg- och konstruktionslekar (lego och
tågbanor), lekte med bilar samt spelade fotboll och lekbråkade. De var alltså väldigt aktiva, till
skillnad mot flickorna som gärna ritade/målade och lekte relationslekar. Genom att visa sina
kunskaper gällande till exempel fotboll, bråklek och konstruktionslek hävdade pojkarna sin rätt
att leka med de andra pojkarna och komma in i gänget.
Martin (2011) menar att barnen är noga med att välja material och roller så det blir ‘rätt’
utifrån vad som anses vara pojkigt eller flickigt. Hellman (2010) har i sin studie sett att barnen
förhandlar om rollerna i leken utifrån normer om vilket beteende som passar en pojkig eller en
flickig roll, till exempel hur denne ska klä sig, prata och röra sig. Författaren menar att barnen
tar till sig koder för vad som anses vara kvinnligt eller manligt beteende och använder dessa
som markörer i sin lek. Ett barn som lekte ‘mamma’ antog till exempel ett ljust tonfall och två
barn som lekte “fina damer på promenad” (Hellman, 2010, s.177) gick på tå och vickade på
höfterna. Lekte barnen ‘pappa’ förändrades både kroppsspråk och röst. Ljus röst ansåg barnen
vara kvinnligt och mörk röst ansågs vara manligt. Detsamma gäller hår; att ha långt hår var
något som barnen i Hellmans studie ansåg var för flickor medan kort hår var för pojkar (ibid.).
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3.5 Teoretiskt perspektiv
Berger och Luckmann (1998) utgår från antaganden om att verkligheten ses som en social
konstruktion vilket Lenz Taguchi (2012) beskriver som att olika sociala processer konstruerar
gemensamma förståelser, föreställningar, idéer och sanningar om oss själva och vår omvärld.
Eidevald (2009, 2011) framhåller att även genus ses som en social konstruktion. Öhman (2011)
hävdar att “genuskonstruktioner är inte statiska, utan snarare något relativt och
förhandlingsbart som kan förändras” (s.114). Enligt Öhman (2011) får relationen en människa
har till genus därför betydelse för dennes beteende samt sätt att tänka och leka. Författaren
menar att det inträffar många möten inom förskolan där förhandlingar om genus och önskvärda
normer sker. Vi har valt att utgå från det socialkonstruktionistiska perspektivet i denna studie
eftersom det möjliggör för oss att studera konstruktioner av genus i barns lekroller samt i deras
förhandlingar och möten med varandra (ibid.).
3.5.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet
Lenz Taguchi (2012) framhåller att inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är det vi
människor som konstruerar våra uppfattningar samt det mänskliga samhället vi är en del av.
Berger och Luckmann (1998) konstaterar att människan i interaktion med andra konstruerar
sig själv och den omgivande miljön. Människan lever i ett sammanhang av ordning och
stabilitet vilken uppstår som ett resultat av mänsklig produktion och existerar oberoende av
biologiska aspekter. Denna mänskliga verksamhet har tendenser att utvecklas till mönster, det
vill säga att handlingar som upprepas flera gånger tillslut normaliseras. När människor
oavbrutet etablerar handlingar i gemensam interaktion konstruerar de tillsammans en tillvaro
som präglas av förgivettagna rutiner. Detta kan i sin tur leda till att nya sätt att tänka och handla
också normaliseras vilket bidrar till att utöka den sociala värld som konstrueras (ibid.).
Berger och Luckmann (1998) menar att samhället kan beskrivas i termer av både
objektiv och subjektiv verklighet. Den objektiva verkligheten är omgivningens gemensamma
definition av verkligheten medan den subjektiva är hur verkligheten uppfattas i varje enskild
individs medvetande. Författarna hävdar att ett barn föds in i en gemensam social verklighet
som speglar de personliga definitioner eller åsikter hos de människor som befinner sig i barnets
absoluta närhet. Den subjektiva verkligheten uppstår därefter i barnet när hen i samspel med
andra människor möter deras subjektiva uttryck och utvecklar en förståelse för den andres värld
samt gör den till sin egen. Världen byggs alltså upp av människors subjektiva uppfattningar
och uttryck vilka sedan förmedlas till och upprätthålls av kommande generationer i form av
objektiv kunskap. Kunskapen bibehålls fortsättningsvis tack vare det sociala samspelet i den
etablerade samhällsgruppen (ibid.). Berger och Luckmann hävdar dock att denna universella
kunskap är något som inte behöver vara fastställt en gång för alla utan kan förändras i mötet
med nya människor. Om ett barn till exempel föds in i en familj som präglas av normer för hur
kvinnor och män ska vara kommer barnet tillägna sig och leva efter dessa normer som
‘sanningar’. När barnet sedan socialiserar och interagerar med andra människor kommer hen
ta del av andra ‘sanningar’ och erfarenheter vilket kommer ha betydelse i barnets egen
konstruktion av genus (ibid.).
Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) är konstruktionen av barnet avgörande för den
förskola som utformas, vilket innebär dels miljö och material men även det pedagogiska
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arbetet. Hur barnet uppfattas av omgivningen påverkar alltså utformningen av den pedagogiska
verksamheten. Författarna framhåller att barndom ses som en social konstruktion vilken barnen
är medkonstruktörer i. Detta innebär att det inte finns en universell barndom utan beror på till
exempel varierade socioekonomiska- och kulturella förhållanden. Barnen konstruerar kunskap
och skapar mening tillsammans med andra, både vuxna och barn. Barnet ses alltså som en aktiv
medkonstruktör och inte som en passiv mottagare av kunskap (ibid.). Med andra ord är barnen
även delaktiga i den sociala konstruktionen av genus.
Berger och Luckmann (1998) hävdar att språket ses som ett av samhällets viktigaste
system för förståelse av livet i verkligheten. Subjektiva erfarenheter och åsikter förmedlas med
hjälp av språket och blir således tillgängliga och därmed möjliga för andra människor att
tillägna sig. Språket bidrar också till hur livet koordineras genom de beteckningar som ingår i
mänskliga relationer och samhället som helhet. Lenz Taguchi (2011) menar att begrepp som
kön och genus kan uppfattas som socialt konstruerade. På detta sätt kan vi människor identifiera
och urskilja sådant som upplevs vara rätt eller fel, naturligt eller avvikande utifrån begrepp
eller kategoriseringar som nyttjas för att återge verkligheten. Dahlberg et al. (2014) hävdar att
i relation till förskolans kontext kan det med andra ord innebära att vår förståelse för eller
konstruktion av barn påverkas av de begrepp och kategoriseringar vi använder för att tala om
dem. Eidevald (2011) menar därutöver att de tankar som finns i samhället avspeglas i
förskollärarens sätt att bemöta barnen i förskolan.
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4. Metod
I detta avsnitt får läsaren ta del av studiens metodologiska överväganden. Detta presenteras
genom följande rubriker: En kvalitativ studie, Observation som datainsamlingsmetod, Urval
och beskrivning av förskola, Etiska överväganden, Genomförande, Bearbetning, tolkning och
analys samt Validitet och reliabilitet.

4.1 En kvalitativ studie
Syftet med denna studie är att undersöka hur barns konstruktion av genus kommer till uttryck
i den fria leken på förskolan och vi har valt att utgå från en kvalitativ studie. Backman, Gardelli,
Gardelli och Persson (2012) påstår att det inom forskning är vanligt att skilja mellan
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. En kvalitativ undersökning handlar om en strävan
att utforska egenskaper och varande hos något och söka förståelse kring dessa där tolkning av
det studerade objektet är en central aspekt. Ahrne och Svensson (2015) menar att kvalitativa
undersökningar bland annat omfattar observationer vilket innebär att forskaren får en annan
sorts förtrogenhet för studieobjekten eftersom metoderna möjliggör en större insyn och närhet
till de miljöer och människor som studeras. Backman et al. (2012) hävdar att kvantitativ
undersökning bland annat innebär att undersöka sådant som går att mäta i siffror vilket var en
anledning till varför vi valde bort denna metod då den saknar relevans för denna studie.

4.2 Observation som datainsamlingsmetod
I studien har observation som datainsamlingsmetod använts för att synliggöra barns
konstruktion av genus i den fria leken. David och Sutton (2016) framhåller att en fördel med
observationer är att forskaren ges möjligheter att studera människors faktiska handlingar, och
inte bara handlingar människor hävdar att de gör eller hur de handlar i olika situationer. David
och Sutton menar vidare att sociala processer, såsom konstruktion av genus, ofta är svåra att
klä i ord och därmed inte lätta att ta del av genom återberättelse i till exempel en intervju. I
enlighet med Håkansson (2013) innebar det att vi fångade barns konstruktion av genus i den
fria leken när de inträffade och kunde tillägna oss kunskap genom förstahandserfarenheter.
Håkansson betonar också att resultatet av en observation kan påverkas beroende på vem det är
som genomför den och att observationerna går att sammanföra och tolka på ett gemensamt sätt
om flera observatörer studerat samma situation. Med detta i åtanke samt att det är omöjligt att
registrera alla intryck av en händelse (David & Sutton, 2016) valde vi att båda två observera
samtliga situationer. Detta för att få med så mycket information som möjligt samt fler
perspektiv vilket vi hoppas bidrar till ökad trovärdighet.
Lalander (2015) menar att observationer kan vara dolda och öppna. Dold observation
innebär att deltagarna i studien inte vet om att de blir studerade vilket leder till att deltagarnas
agerande inte påverkas i någon större bemärkelse. Lalander framhåller dock att dold
observation som metod inte är särskilt vanlig eftersom det inom forskning finns krav på att
information och samtycke ska inhämtas från de som deltar. I studien har vi utgått från öppen
observation vilket innebär att deltagarna fått information om studien innan observationerna
genomförts. Lalander menar vidare att observationer kan variera i grad av deltagande. Vår
studie utgår från vad Lalander beskriver som en växelverkan mellan deltagande- och icke13

deltagande observation. Fangen (2005) framställer begreppet deltagande observation som att
forskaren deltar i samspelet tillsammans med deltagarna under observationerna. En ickedeltagande observation beskrivs som en observation där forskaren inte deltar i samspelet med
deltagarna utan sitter vid sidan av och observerar dem. Fangen menar att det kan vara lämpligt
att som forskare inta en icke-deltagande roll i en undersökning men ändå emellanåt småprata
och interagera med deltagarna vilket kännetecknar en deltagande observation. Att försöka
påverka de som deltar i studien så lite som möjligt samt förhålla sig objektivt är något som
Vetenskapsrådet (2017) framhåller som god forskningssed. Vår intention var att inte styra
barnen och deras lekar och vi valde därför att observera från sidan på ett icke-deltagande sätt.
När barnen däremot visade intresse att prata med oss svarade vi och deltog på så vis i samspelet.
I vår dialog med barnen försökte vi vara så objektiva som möjligt i ett försök att minska
eventuell styrning. Lalander (2015) hävdar att en forskare noga behöver reflektera över hur
deltagare i en studie kan komma att uppfatta dennes roll. Författaren betonar vikten av att
forskaren visar respekt till de som deltar i studien. Det är även grundläggande att bygga upp
relationer till deltagarna för att få tillträde till den miljö som studeras. I denna studie var vi
närvarande i barngruppen även när vi inte observerade för att bygga dessa relationer.
4.2.1 Registrering av data
Registrering av observationerna har gjorts genom fältanteckningar i ett observationsschema (se
Bilaga 1) och ljudinspelningar. Fangen (2005) konstaterar att fältanteckningar är ett verktyg
som ger möjlighet att gå tillbaka till händelser om och om igen i skriftlig form. Fangen menar
vidare att det inte går att få med alla små detaljer av en situation utan att forskaren innan
observationen bör ha ett fokus. Fangen framhåller även att det redan vid observationstillfället
är möjligt att sortera fältanteckningarna vilket vi i studien gjorde genom ett
observationsschema där vi till exempel delade upp vad barnen gjorde och våra egna
reflektioner. Vetenskapsrådet (2017) framhåller att observationerna ska vara strukturerade
vilket kan tillämpas genom anteckningar och observationsscheman. Denscombe (2016) hävdar
att observationsscheman redogör på ett detaljerat sätt för vad som ska observeras vilket
Bjørndal (2005) menar håller forskaren till ett fokus. Detta såg vi som en fördel under
datainsamlingen. Denscombe (2016) hävdar dessutom att dessa scheman möjliggör för flera
forskare att rikta sitt fokus mot samma saker. Detta bidrar till en ökad överensstämmelse av
den registrering av händelser som sker. Genom att använda ett observationsschema riktades
vårt fokus hela tiden tillbaka till studiens syfte vilket underlättade insamlingen av relevant
material.
Observationsschemat kompletterades med hjälp av ljudinspelning vilket Håkansson
(2013) menar möjliggör att fånga flera aspekter. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att
fördelen med ljudinspelningar är att aspekter av verbal interaktion dokumenteras och blir
bestående vilket möjliggör för forskaren att gång på gång återgå till och bearbeta materialet.
Vi valde alltså att spela in ljud för att kunna gå tillbaka till situationerna i efterhand samt ta
tillvara på nyanser i barnens röster och tonfall vilket kan vara svårt att få med endast genom
anteckningar.
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4.3 Urval och beskrivning av förskola
Vi valde att genomföra vår studie inomhus eftersom ljudinspelning var den valda
datainsamlingsmetoden. Svensson och Ahrne (2015) hävdar att forskare utifrån praktiska skäl
kan begränsa sin studie till en enda miljö. Motivet till att genomföra studien i inomhusmiljö
var för att minska oönskat bakgrundsljud som vind eller motorljud i ljudinspelningarna och
därmed underlätta analysen av det insamlade materialet.
I denna studie har vi utgått från en selektiv urvalsprocess vilket enligt David och Sutton
(2016) innebär att vi som studenter baserar vårt urval utifrån de organisationer och individer vi
anser lämpar sig bäst till studien. Vi har därmed valt att studera förskolebarn eftersom vårt syfte
är att studera hur barn i förskolemiljö konstruerar genus. Eftersom vår studie utgår ifrån ett
socialkonstruktionistisk perspektiv där språk och socialt samspel är en central del har vi valt
att ytterligare begränsa urvalet till att utgå från barn med framskriden språkutveckling. I samråd
med förskolechefen valde vi därför att genomföra studien dels på en femårsavdelning och dels
på en avdelning med barn från ett till fem år där vi lade störst fokus på de äldsta barnen. Vi
valde att genomföra studien på två förskoleavdelningar för att öka generaliserbarheten. Dessa
förskoleavdelningar är belägna i norra Sveriges inland. På de respektive förskoleavdelningarna
är 15-20 barn inskrivna varav totalt 20 barn deltog i studien. Detta urval baserades på antalet
insamlade samtyckesbrev med vårdnadshavares samtycke. På den ena förskoleavdelningen
fanns tre pedagoger; två barnskötare och en vikarie, ingen förskollärare. Pedagogerna på den
andra avdelningen bestod av en barnskötare och en förskollärare.

4.4 Etiska överväganden
Studien utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer; informationskrav,
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att
forskaren är skyldig att informera deltagarna om studien, om deltagarnas roll och villkor; till
exempel att det är frivilligt och att deltagaren kan avbryta närhelst den vill samt att uppgifterna
endast kommer användas i forskningssyfte. I vår studie innebar detta att i första skede ta kontakt
med förskolechef där vi informerade om studien samt frågade om möjligheter att genomföra
den. Nästa steg blev att kontakta och informera förskolorna där studien kunde tänkas
genomföras och till sist även informera vårdnadshavare och barn. Vårdnadshavarna blev
kontaktade genom ett informations- och samtyckesbrev (se Bilaga 2). I brevet informerade vi
om studien, att den utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt datum för
genomförande av observationerna. Barnen informerades om studien under den första
observationsdagen där vi till exempel gav information om deras rättighet att avstå från eller
avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att forskaren samlar in samtycke från
samtliga deltagare och om deltagarna är under 15 år ska även vårdnadshavarna ge sitt
medgivande. I vår undersökning behövdes alltså pedagogernas, barnens och vårdnadshavarnas
samtycke till studien. I informations- och samtyckesbrevet gavs vårdnadshavarna möjlighet att
ge sitt samtycke för barnens deltagande och detta gjordes med en underskrift. Barnens
samtycke efterfrågades inför varje observation. Konfidentialitetskravet innebär att all insamlad
information om individer ska förvaras och presenteras på ett sätt som säkerställer att enskilda
individers identitet inte avslöjas för obehöriga. I vår studie anonymiserades därmed namn på
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förskolor, avdelningar och de individer som deltog i undersökningen. Nyttjandekravet gäller
hur det insamlade materialet enbart får nyttjas för forskningens ändamål. Det material som
samlades in inför denna studie har därmed enbart använts i anslutning till studien. Denna
information framkom i informationen till förskolepersonalen, i informations- och
samtyckesbrevet till vårdnadshavarna samt till barnen i samband att vi informerade om studien
under den första dagen.

4.5 Genomförande
Första steget i genomförandet var att kontakta förskolechefen i den valda kommunen vilket
gjordes via mail. I mailet informerade vi förskolechefen om studien samt frågade om samtycke
till att genomföra studien på två av avdelningarna. Därefter kontaktade vi via mail och telefon
avdelningarna där observationerna skulle genomföras i vilket information om studien framgick
samt förfrågan om samtycke till att få genomföra observationerna. Via telefonkontakt med en
pedagog från respektive avdelning beslutades vilka dagar observationerna skulle genomföras.
Därefter skickade vi ut ett informations- och samtyckesbrev till förskoleavdelningarna vilket
de vidarebefordrade till vårdnadshavarna. I samband med morgonsamlingen respektive
fruktstunden den första observationsdagen presenterade vi oss för barnen och informerade om
studien i termer av att vi går i skola för att bli förskollärare och är nyfikna och vill lära oss mer
om deras lek. Inför varje observation tillfrågades samtliga deltagande barn om det var okej att
vi satt med och observerade.
Vid några tillfällen avbröt eller pausade vi observationerna. En av observationerna
valde vi att avbryta helt då vi hade svårigheter att registrera den. Barnen sprang mycket och
nyttjade hela avdelningen vilket gjorde leksituationen svår att observera eftersom den krävde
stor yta. Andra observationer vi blev tvungna att pausa eller avbryta var situationer när barn
vars vårdnadshavare inte skrivit under samtyckesbrevet anslöt sig till leken. I de fall där dessa
barn avlägsnade sig igen och leken fortfarande höll igång återupptog vi observationerna.
Under observationerna förde vi fältanteckningar utifrån ett observationsschema där det
huvudsakliga fokuset låg främst på hur barnen samspelade med varandra i leken i relation till
exempelvis kroppsspråk, verbala uttryck, ansiktsuttryck och så vidare. Detta kompletterades
med ljudinspelning av barnens verbala samspel. 19 observationer genomfördes under fyra
dagar, två dagar på respektive förskoleavdelning. Sammanlagt blev det 245 minuter inspelat
material och varje observation var cirka 15 minuter lång. När vi observerade satt vi nära
barnens lek men utanför lekramen. Vi deltog alltså inte som lekkamrater under
observationerna. Vid de tillfällen det fanns möjlighet försökte vi sitta på varsin sida om barnen
för att möjliggöra registrering ur fler synvinklar. Under observationerna utgick vi från en
växelverkan mellan deltagande och icke-deltagande observation. Detta innebar att vi försökte
påverka situationerna så lite som möjligt genom att hålla oss utanför barnens lekram men även
att vi kunde delta i barnens samtal om situationen krävde det. Det var oftast barnen som
initierade dialog med oss vilket kunde innebära nyfikenhet kring vad vi gjorde, vad vi skrev
eller våra åsikter om någonting som rörde deras lek eller liknande. Inför ett par
observationstillfällen frågade vi barnen vad de lekte för att underlätta insamlingen av material
men även analysarbetet.
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4.6 Bearbetning, tolkning och analys
Analysarbetet utgick i denna studie från Rennstam och Wästerfors (2015) grundläggande
analysmetod; sortera, reducera och argumentera. Rennstam och Wästerfors menar att dessa
verktyg är svåra att skilja från varandra då de sker parallellt: “Det rör sig snarare om tre
handlingar som analytikern kan tillgripa i varierande ordning och på växlande sätt i sin strävan
efter att skapa en analys” (s.235). Analysen i denna studie har på så vis skett genom en
växelverkan mellan de tre olika momenten.
Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det är viktigt att göra sig bekant med det
empiriska materialet för att en sortering överhuvudtaget ska kunna ske. Vi bekantade oss därför
med materialet genom att upprepade gånger lyssna på ljudinspelningarna samt läsa våra egnaoch varandras anteckningar. De enskilda anteckningarna kompletterade varandra och bidrog
till en mer omfattande helhet tillsammans med ljudinspelningarna. På detta sätt kunde vi få
ihop en gemensam och sammanhängande transkribering. Denscombe (2016) menar att
transkribering är nödvändig i kvalitativ forskning eftersom det underlättar processen att
jämföra data eller undersöka materialet på ett detaljerat sätt.
Rennstam & Wästerfors (2015) hävdar att om forskaren lyckas sortera materialet på ett
ordentligt sätt underlättar det arbetet med analysen eftersom man skapat en ordning i den annars
rätt oöverskådliga och kaosartade empirin. Sorteringsprocessen i denna studie påbörjades redan
vid datainsamlingen då vi valt att anteckna genom ett observationsschema och alltså redan här
kategoriserat innehållet. Detta innebär att vi under observationerna även reducerade bort sådan
information som saknade relevans. Sorteringen och reduceringen hjälpte oss att hålla materialet
fokuserat mot syftet. När vi sedan under analysprocessen läste igenom varje renskriven
observation sorterade och reducerade vi fram de delar som hade med genus att göra. Vidare
jämförde vi observationerna med varandra för att hitta samband och mönster relevanta till syftet
och barns konstruktion av genus. Argumentationen gjordes genom att ställa det analyserade
resultatet mot tidigare forskning och på sätt skapa en autonom bild av materialet.

4.7 Validitet och reliabilitet
Enligt Backman et al. (2012) innebär validitet att en studie har hög giltighet, det vill säga att
den data som samlas in representerar det studien syftar till att undersöka. För att uppnå detta
har vi i alla delar av denna studie grundat oss i studiens syfte och teoretiska utgångspunkt. Vi
utgick från observation som datainsamlingsmetod. Observationerna registrerades bland annat
genom ett observationsschema vilket utformades så att vi under datainsamlingen hela tiden
hade vårt fokus riktat mot studiens syfte och frågeställningar. I och med detta har vi säkerställt
att materialet blev relevant för studien vilket ökar studiens validitet.
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär enligt Denscombe (2016) att forskaren tydligt
ska beskriva val av metoder, analys och beslut för att andra ska kunna bedöma om de metodval
och beslut som har gjorts är relevanta till studien. Detta skapar således förutsättningar för andra
att repetera studien. För att höja reliabiliteten har vi i denna studie kontinuerligt dokumenterat
vår arbetsprocess för att säkerställa att inget utelämnas eller glöms bort.
Eftersom denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats är det enligt Svensson
och Ahrne (2015) svårt att generalisera den. Författarna hävdar dock att en studie som äger rum
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i mer än en miljö där det empiriska materialet jämförs med varandra kan öka
generaliserbarheten. I denna studie genomfördes datainsamlingen på två olika
förskoleavdelningar för att generaliserbarheten skulle öka.
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5. Resultat
I detta kapitel får läsaren ta del av det analyserade resultatet utifrån de studerade
observationerna. Syftet med studien var att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria
leken. Rubrikerna i detta kapitel utgår från studiens frågeställningar: Hur kommer barns
konstruktion av genus till uttryck i lekrollerna i låtsasleken? och Hur konstrueras genus i barns
förhandlingar med andra barn och vuxna under fri lek?

5.1 Hur kommer barns konstruktion av genus till uttryck i lekrollerna i
låtsasleken?
Följande avsnitt kommer att redogöra för de varierade sätt som barns konstruktion av genus
kommer till uttryck i lekrollerna i låtsasleken. Resultatet presenteras utifrån de mönster vi
kunnat urskilja i observationerna och detta redovisas i löpande text med utvalda citat. Detta
ställs upp i följande rubriker:
- Tonfall
- Dialekt
- Uttalanden
- Kroppsspråk och ansiktsuttryck
- Handlingar
5.1.1 Tonfall
Observationerna visar bland annat att barnens konstruktion av genus kommer till uttryck i
lekrollerna genom deras sätt att använda rösten. Observationerna åskådliggör att barnen i sina
lekroller konstruerar genus när de exempelvis använder tonfall för att markera vilken lekroll
de har. Mörkt tonfall tillämpas för att konstruera manliga lekroller och detta synliggörs i
rollekar som omfattas bland annat av en pappa eller en storebror. Detta förekommer till
exempel i en familjelek där familjen ska fika. Med mörkt tonfall uttrycker lekrollen storebror:
”Ta du int’ fram nå’ kaffe?”. Ytterligare ett exempel där mörkt tonfall nyttjas är i en fiskelek
där pappa och storebror ska fiska. Med mörkt tonfall uttrycker pappan bland annat ”Vi behöv
en håv” och ”Ta ut flytringen”. Ljust och/eller mjukt tonfall tillskrivs de kvinnliga lekrollerna
vilket åskådliggörs i rollekar där till exempel lekrollerna mamma och storasyster förekommer.
Vad som dessutom framkommer gällande barnens konstruktion av genus i de kvinnliga
lekrollerna är att det ljusa tonfallet förekommer kontinuerligt i alla lekar medan det mjuka
tonfallet främst tillämpas i lekar med situationer som präglas av mycket omsorg. Exempel på
omsorgsfulla situationer är bland annat i en familjelek när en ‘mamma’ tröstar sitt barn efter
att barnet drömt mardrömmar. Mamman uttrycker följande med mjukt tonfall: ”Det är ingen
fara. Godnatt, ta och sov”. Ett annat exempel framkommer i en annan familjelek när en
‘storasyster’ tröstar en bebis efter att de har sett något otäckt på TV. Med mjukt och ljust tonfall
uttrycker storasyster: ”Du behöver inte vara rädd”. När barnen går in i sina manliga eller
kvinnliga lekroller och interagerar verbalt med sina lekkamrater appliceras således de olika
tonfallen.
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5.1.2 Dialekt
I observationerna framkommer det även att barnens konstruktion av genus kommer till uttryck
genom hur de använder sig av sin dialekt när de intar sin lekroll. I rollekarna konstrueras genus
i de manliga lekrollerna genom att tillämpa bredare dialekt. Exempel på detta är i en familjelek
där ett barn agerar storebror och säger: “Hänna ha vi kaffe” och “Här he man allt fika man ha
äte upp” med bred dialekt. I en annan familjelek ska barnen bära ned grejer till en bastu och
pappan i leken uttrycker att “Hä va’ tungt å bära”. När barnen konstruerar genus i de kvinnliga
lekrollerna tillämpar barnen däremot förfinat uttal där dialekten istället skalas ned. Ett uttalande
som visar på detta är i en familjelek när ett barn leker storasyster och blir utan glass när familjen
ska fika: “Meeh, varför får inte jag någon? Mamma! Äsch, jag behöver ingen!”. I vanliga fall
när barnet är sig själv färgas uttalet av barnets dialekt men när barnet intar lekrollen uttalas alla
ord tydligt och utan spår av dialekt. Detta är något som går att urskilja hos de kvinnliga
lekrollerna i samtliga rollekar. När barnen går in i sina lekroller förfinar de sitt uttal och när de
kliver ur lekrollen för att exempelvis regissera leken eller förhandla tillämpar de sin
ursprungliga dialekt.
5.1.3 Uttalanden
Observationerna visar att konstruktionen av genus kommer till uttryck genom uttalanden
barnen gör i relation till sina lekroller. I de manliga lekrollerna förekommer i alla låtsaslekar
uttalanden som anspelar på våldsamheter. Detta är något som endast förekommer hos de
manliga lekrollerna och inte hos de kvinnliga. Exempelvis säger ett barn som intagit lekrollen
som pappa i en rollek: “Vi ska bomba polisstationen”. I en projektiv lek frågar en drakbebis:
“Pappa kan du spruta eld på dom onda?” medan ett barn som stampar runt med en
dinosauriefigur i ytterligare en projektiv lek uttrycker att “Nu ska han he sönder husen”. Andra
uttalanden barnen gör i de manliga lekrollerna handlar om fordon, även detta är något som
endast förekommer i de manliga lekrollerna: “Vi ska åka båt till England”, “Vi måste åka
tunneltåg” och “Bebis! Kom hem på min båt!”.
När barnen konstruerar genus i de kvinnliga lekrollerna förekommer uttalanden som
kretsar kring faktorer som anspelar på utseende och omsorg. Observationerna visar att alla
kvinnliga lekroller förutom en uttalar sig på sätt som antyder att utseende är meningsfullt för
dem. Detta är något som verkar vara mindre viktigt för de manliga lekrollerna förutom vid ett
undantag då en manlig lekroll uttalar sig om sitt hår. I lekrollen som storebror vill barnet få sitt
hår klippt: “Kan du klippa mig? Inge hår här å inge hår här å bara hår här”. Storebror vill ha
kortklippt på sidorna och längre uppe på huvudet och betydelsen av att det görs korrekt visas i
barnets tydliga instruktioner. I konstruktionerna av de kvinnliga lekrollerna framkommer
betydelsen av utseende bland annat i följande uttalande: “Jag skulle rätta till min klänning”.
Detta trots att barnet inte har en klänning på sig. I en annan lek antyder barnens uttalanden att
det är meningsfullt för de kvinnliga lekrollerna att fixa håret. “Ska jag föna ditt hår?” och “Ska
jag platta ditt hår?” är exempel på citat som styrker detta. Den kvinnliga lekrollen som inte
uttrycker sig alls om utseendet är en storasyster som istället gör uttalanden med omsorgsfulla
inslag. Detta beteende delas med en mammaroll från en annan lek. Det är i barnens konstruktion
av låtsaslekens äldsta kvinnliga lekroll, alltså mamma och storasyster, som uttalanden med
omsorgsfulla inslag görs. Dessa uttalanden sker främst om någon yngre behöver tröst eller är
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rädd. I en sekvens drömmer till exempel en ‘lillasyster’ en mardröm om att bli såld av sin
pappa. Barnet i lekrollen som mamma sätter sig då ner bredvid lillasyster och försäkrar att “det
kommer han aldrig göra” varefter en mjuk uppmaning till lillasyster uttalas: “ta och sov, sov
nu”. I det andra exemplet tittar storasyster och bebis på en läskig film varefter bebis blir
uppskrämd. Storasystern tröstar därmed barnet och säger med mjuk röst “Du behöver inte vara
rädd.”.
5.1.4 Kroppsspråk och ansiktsuttryck
Observationerna visar att barnens konstruktion av genus kommer till uttryck i lekrollerna
genom deras sätt att använda kroppen. När barnen konstruerar genus i sina lekroller förändrar
de sina kroppsspråk och ansiktsuttryck utefter den lekroll de åtar sig. I barnens konstruktion av
både kvinnliga och manliga lekroller rätar de på sig och intar en rakare kroppshållning när de
går in i sina roller. Vad som utmärker de kvinnliga lekrollerna är att de även rör sig på ett
elegant sätt. Detta visar sig exempelvis i en rollek där ett barn konstruerar ‘storasyster’ genom
att gå på tå och göra dansande rörelser med händerna. På liknande sätt i en annan rollek går ett
barn runt på tå i sin konstruktion av ‘en ny tjej’. När barnen konstruerar manliga lekroller
framställer de dessa genom att stampa i golvet när de går, brösta upp sig samt göra stora rörelser
med armarna. Exempel på detta synliggörs i samtliga lekar där barnen konstruerar manliga
lekroller. Till exempel leker två barn pappa och storebror vilka jobbar som tjuvar. Barnen
framställer dessa manliga lekroller genom att brösta upp sig och göra stora rörelser med
armarna när de viftar med sina ‘knivar’.
Observationerna synliggör att mjukt ansiktsuttryck var framträdande hos de kvinnliga
lekrollerna i barnens genuskonstruktioner. Detta förekommer framförallt i omsorgssituationer
där barnen exempelvis tar hand om en docka eller en yngre lekroll samt vid situationer som
kräver att någon är i behov av att bli tröstad. Till exempel höjer ‘Storasyster’ lite på ögonbrynen
och ler svagt när hon tilltalar bebisen. Mjuka ansiktsuttryck förekom inte alls hos de manliga
lekrollerna i barnens konstruktion av genus, däremot används arga ansiktsuttryck frekvent. De
arga ansiktsuttrycken förekommer huvudsakligen i situationer som präglas av våldsamma
inslag såsom rån, förstörelse av byggnader eller nyttjande av vapen. Exempelvis drar ett barn
ihop ögonbrynen i sin framställning av en dinosauriepappa i en projektiv lek och ser arg ut när
dinosaurien trampar sönder husen.
5.1.5 Handlingar
Observationerna visar också att konstruktionen av genus kommer till uttryck genom handlingar
när barnen konstruerar sina lekroller. De manliga lekrollerna utför offensiva, våldsamma och
aktiva handlingar frekvent vilket också är något som förekommer i samtliga lekar där manliga
lekroller deltar. Detta synliggörs när lekrollerna till exempel kastar bomber, skjuter eld eller
stampar sönder hus. Dessutom manövrerar de manliga lekrollerna även olika fordon i ett flertal
av lekarna, till exempel bil, helikopter och båt. Att åka eller köra båt är det mest framträdande
och förekommer i flera lekar, till exempel när pappa och storebror ska åka båt till England eller
när pappadrake bor på en båt. Dessa typer av handlingar synliggörs inte hos de kvinnliga
lekrollerna. Deras handlingar präglas istället främst av sådant som kan kategoriseras som
hushållssysslor där flera av dessa lekroller diskar och hänger tvätt. De utför också handlingar
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som ämnar till att förändra utseendet där exempelvis ett barn i lekrollen som storasyster lockar
håret med en grilltång och ett barn i lekrollen som mamma sminkar sig med en stekspade.
Barnens konstruktion av genus framkommer i de kvinnliga lekrollerna när de utför lugna och
omsorgsfulla handlingar i situationer där det finns behov av dem, något som inte syns i hur
barnen framställer manliga lekroller. Till exempel stryker storasyster bebis över huvudet i en
lek och i en annan lek hukar sig mamma ned bredvid lillasyster när lillasyster blir rädd.

5.2 Hur konstrueras genus i barns förhandlingar med andra barn och vuxna
under fri lek?
Följande avsnitt kommer att redogöra för barns konstruktion av genus i deras förhandlingar
med andra barn och vuxna i den fria leken. Resultatet presenteras utifrån de mönster vi kunnat
urskilja vilka redovisas i löpande text med utvalda citat. Detta presenteras i följande rubriker:
- “Pojkar kan faktiskt ha klänning!”
- “För att jag har långt hår?”
- “Då pratar man såhär…” och andra egenskaper barn tillskriver manligt och kvinnligt
5.2.1 “Pojkar kan faktiskt ha klänning”
Observationerna visar att kläder är en meningsfull markör i konstruktionen av genus i barnens
förhandlingar. Majoriteten av barnen tycker att kjol och klänning inte är för män. När barnen
diskuterar ifall män kan ha kjol uttrycks till exempel: “näe, inget från tjejer” vilket tyder på
åsikter om att kjol är lämpligt för det kvinnliga könet och opassande för män. Majoriteten av
barnen uttrycker även att klänning är opassande för män: “Nä inte pojkar har ingen klänning”.
Det finns dock ett barn som uttrycker att: “Pojkar kan faktiskt ha klänning” vilket tyder på att
det finns en alternativ åsikt om detta. Detta uttalande avfärdas dock när en pojke uttrycker
“Men inte jag har klänning” vilket sedan följs av “inte jag heller” från resterande pojkar som
deltar i förhandlingen. Detta stärker barnens tes att klänning inte är för män. Samtliga barn är
dock överens om att tröja och byxor är klädesplagg som är lämpligt för både män och kvinnor.
Observationerna lyfter fram ytterligare en aspekt på hur kläder kan vara en markör i
konstruktionen av genus i barnens förhandlingar. Denna aspekt är att utseendet på ett visst
klädesplagg kan ha betydelse för om klädesplagget är lämpligt för en kvinna eller en man: “Du
visste väl att hon är en tjej för hon har en sån tröja?”. Tröjan i fråga går i färgerna grått, vitt,
rosa och rött samt är dekorerad med stjärnor, hjärtan och en enhörning. Över bröstet står det
‘unicorn’, skrivet med stora bokstäver. Barnet som uttrycker sig på detta vis påvisar alltså att
det går att titta på en tröja och utifrån det urskilja om den passar för en kvinna eller man. I
denna situation framkommer det dock inte på vilket sätt och utifrån vilka grunder som tröjan
definierar barnets kön, om det är färgerna, motiven eller något annat men uttalandet antyder
likväl att tröjan är en betydelsefull faktor i barnets konstruktion av genus.
5.2.2 “Man kan ha långt hår”
Analysen av observationerna visar även att hår är en meningsfull markör i konstruktionen av
genus i barnens förhandlingar. Barnen förhandlar om längden på håret vid flera tillfällen och
majoriteten av barnen anser att män har kort hår och kvinnor har långt hår. Barnen konstruerar
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genus när de i sina diskussioner förhandlar om vilka som har långt respektive kort hår. I ett
exempel där barnen förhandlar om hur män ser ut kommer de fram till att: “Då har man skägg
och kort hår”. I förhandlingarna framkommer det både genom verbalt språk och ansiktsuttryck
att majoriteten av barnen beskriver kvinnor genom att skildra dem med långt hår. Till exempel
rynkar ett barn skeptiskt på ögonbrynen och säger “näe” i en diskussion om ifall kvinnor kan
ha kort hår. I ett annat exempel konstrueras genus genom två barns förhandling om vilket kön
det ena barnet har. Barnet i fråga introducerar sitt långa hår som påverkansfaktor i definitionen
att hon är av det kvinnliga könet genom att fråga: “För att jag har långt hår?”. I observationerna
framkommer det dock att det finns barn som motsätter sig dessa påståenden om hårlängd.
Exempelvis uttrycker ett barn att: “killar kan också ha långt hår...” och ett annat barn att: “Min
farmor har inte så här långt hår, hon har lite hår”. Detta visar att det förekommer antaganden
om att långt eller kort hår inte kan tillskrivas enbart det ena eller det andra könet. Det föreligger
alltså åsikter bland barnen som skiljer sig från majoriteten.
5.2.3 “Då pratar man så här...” och andra egenskaper barn tillskriver manligt och
kvinnligt
Observationerna visar bland annat att rösten är en meningsfull markör i konstruktionen av
genus i barnens förhandlingar. I barnens förhandlingar framkommer att män pratar mörkt och
kvinnor pratar ljust. Ett barn demonstrerar till exempel hur män pratar genom att säga: “Då
pratar man så här…hallåå” varpå barnet sänker tonfallet och framställer rösten som mörkare
vid uttalandet av ordet “hallåå”. Vidare förtydligar barnet sin skildring av en manlig röst genom
att säga “lite mörkt, lite mörkt”. Vid ytterligare förhandling om tonlägen framkommer det att
kvinnor inte talar på samma sätt som män utan istället talar “ljust”. Vid förhandlingarna under
observationerna synliggörs inga alternativa åsikter angående tonfall hos män och kvinnor.
Utifrån observationerna framkommer det att barnen anser att manliga och kvinnliga
vårdnadshavare kan snusa. Detta innebär att snus blir en markör i konstruktionen av genus i
barnens förhandlingar. Barnen diskuterar till exempel pappors egenskaper och i deras
förhandling framkommer det att “dom äter snus!”. I anslutning till detta uttrycker dock ett annat
barn att: “Det gör min mamma” vilket visar att barnet även anser att mammor kan snusa. Detta
tyder på att det här barnet inte tillskriver snus enbart till kvinnor eller enbart till män.
Observationerna visar att vänlighet är en meningsfull markör i konstruktionen av genus
i barnens förhandlingar. Det framkommer att barnen tycker att både manliga och kvinnliga
vårdnadshavare ska vara snälla mot barn. Det föreligger bland annat en uppfattning om att
vårdnadshavare av det manliga könet, “ska inte vara dumma”. I en lek uttrycker till exempel
ett barn att pappan “inte ska slå barn” vilket kan ha varit ett sätt för barnet att stärka
uppfattningen att pappor ska vara snälla. Ytterligare en uppfattning som synliggörs i barnens
diskussioner mellan varandra är att förhållningssättet hos kvinnliga vårdnadshavare ska präglas
av vänlighet. I en förhandling förklarar ett barn att “mammor ska vara extra snälla”. Detta
synliggörs även vid ett annat tillfälle i en lek där en mamma har bestämt sig för att lämna sina
barn, storasyster och lillasyster, på barnhem. Barnet som agerar storasyster kliver då ur sin
lekroll och protesterar mot mammarollens förhållningssätt och hävdar att “Näe mammor..
mammor gör inte så!”. Detta stärker tesen att mammor ska vara snälla.
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5.3 Sammanfattning
Vi ville undersöka hur barnens konstruktion av genus kommer till uttryck i lekrollerna i
låtsasleken. Resultatet visar att barnens genuskonstruktion synliggörs i deras olika sätt att
framställa manliga och kvinnliga lekroller. Barns konstruktion av genus kommer bland annat
till uttryck med hjälp av rösten. De faktorer vi särskilt kunnat urskilja i relation till deras
nyttjande av rösten i sin konstruktion av genus är att de modifierar tonfall och dialekt beroende
på lekrollens kön. De uttalanden barnen gör i relation till sina lekroller skiljer sig också åt
beroende på vilken lekroll de intar och vilket kön denna lekroll har. Resultatet visar även att
barns konstruktion av genus kommer till uttryck med hjälp av kroppen samt de handlingar
lekrollerna utför. Barnen tillämpar faktorer som kroppsspråk och ansiktsuttryck i sin
konstruktion av de olika lekrollerna och lekrollens kön påverkar i sin tur hur barnen använder
dessa faktorer. Även lekrollernas handlingar påverkas av det kön de har.
Vår andra forskningsfråga innebar att undersöka hur genus konstrueras i barns
förhandlingar med andra människor under den fria leken. Resultatet visar att kläder som markör
är betydelsefull för barnens konstruktion av genus i deras förhandlingar. Majoriteten av barnen
anser att klänningar främst är för kvinnor. Det finns dock åsikter som motsäger sig detta.
Samtliga barn är dock överens om att både byxa och tröja är lämpligt för båda könen. Resultatet
visar även att klädernas utseende kan ha betydelse för om ett klädesplagg anses vara lämpligt
för kvinnor eller för män. Utöver kläder är längden på hår en betydelsefull markör för barnens
konstruktion av genus i deras förhandlingar. Majoriteten anser att män har kort hår och kvinnor
har långt hår. Det finns dock barn som inte tillskriver kort eller långt hår till ett specifikt kön.
Med utgångspunkt i vår andra forskningsfråga visar resultatet också att barnen
förhandlar kring rösten, nyttjande av nikotin samt grad av vänlighet i sin konstruktion av genus.
Män pratar till exempel med mörk röst medan kvinnor pratar med ljus röst. Det framkommer
också att både kvinnliga och manliga vårdnadshavare kan snusa samt att de ska vara snälla.
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6. Diskussion
I detta avsnitt får läsaren ta del av metoddiskussion, resultatdiskussion, implikationer för
yrkesuppdraget samt förslag på fortsatt forskning.

6.1 Metoddiskussion
Studien utgick ifrån en kvalitativ undersökning då syftet var att undersöka hur barn konstruerar
genus i den fria leken på förskolan. För oss var detta ett självklart val eftersom studien inte
passar en kvantitativ undersökning. Backman et al. (2012) hävdar att kvantitativ forskning
bygger på data som kan presenteras i siffror och eftersom vi var ute efter att söka förståelse om
barnens agerande och förhandlingar hade det varit svårt att få ett tillförlitligt resultat grundat
på en kvantitativ undersökning.
Enligt Svensson och Ahrne (2015) är kvalitativa undersökningar svåra att generalisera.
Författarna hävdar dock att det går öka generaliserbarheten om studien genomförs i flera olika
miljöer där resultaten jämförs med varandra. I och med att vi genomförde studien på två olika
förskoleavdelningar ökar därmed generaliserbarheten. Något som däremot kan sänka studiens
generaliserbarhet är att dessa två förskoleavdelningar är belägna i samma kommun. Detta
innebär att generaliserbarheten begränsas.
Vi valde att båda två observera samtliga situationer eftersom Håkansson (2013) menar
att data kan fogas samman och således komplettera varandra om flera forskare har observerat
samma händelse. Vi upplever att våra enskilda anteckningar kompletterade varandra eftersom
vi uppfattat olika saker under situationerna. Detta kunde bland annat bero på att vi satt på olika
sidor om barnen vilket medförde att vi upplevde händelserna samt observerade barnen från
olika synvinklar. Att vara två som observerar samma situation ser vi därmed som en fördel. En
möjlig problematik kring att vara två observatörer kan dock ha varit att det medfört en ökad
grad av påverkan hos barnen. Denna påverkan försökte vi dock minska genom att interagera
med barnen även utanför observationerna med förhoppningen att bygga relationer och få
tillträde till barnens lekar (Lalander, 2015). Detta har förhoppningsvis bidragit till att barnen
kände sig mer bekväma med oss och mindre benägna att påverkas av vår närvaro. Enligt
Vetenskapsrådet (2017) hör det till god forskningssed att påverka deltagare i en studie så lite
som möjligt. Utöver att bygga relationer med barnen försökte vi även upprätthålla god
forskningssed genom att bland annat i interaktionen med barnen vid observationstillfällena
agera objektivt. Genom detta förhållningsätt strävade vi efter att inte medvetet styra barnen.
Trots detta var vi ändå fysiska personer i rummet vilket i sig kan ha påverkat barnens lek.
Vi tycker att valet att använda observation som datainsamlingsmetod var det
tillvägagångssätt som kunde ge oss mest relevanta svar på frågorna vi ställt och alltså bidra
med högre validitet. David och Sutton (2016) hävdar att observationer skapar förutsättningar
för forskare att undersöka hur människor faktiskt handlar och inte bara hur de säger att de
handlar. Håkansson (2013) hävdar dessutom att observationer fångar situationerna när de
händer och kan lyfta fram sådant som andra metoder inte kan. Hade vi till exempel valt intervju
som metod hade vi kunnat få svar på hur barnen säger att de konstruerar genus men inte hur
de faktiskt gör. Viktig information om hur barn konstruerar genus i den fria leken hade därmed
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gått förlorad eftersom vi bara hade synliggjort hur de beskriver att de gör och inte vad som
faktiskt sker när situationen inträffar.
Vårt empiriska material registrerades genom anteckningar i ett observationsschema
samt med hjälp av ljudinspelningar. Genom att använda ett observationsschema riktades vårt
fokus mot vad som var relevant för studien vilket gjorde att validiteten för studien ökade. David
och Sutton (2016) hävdar att det är omöjligt att registrera alla intryck av en händelse vilket var
något vi fick erfara under observationerna. Det var tidskrävande att anteckna vilket medförde
att vissa beslut blev tvungna att fattas, till exempel vad som var mest relevant att skriva ned.
Håkansson (2013) hävdar att ljudinspelningar som komplement till anteckningar kan tillföra
fler aspekter till empirin. Detta var ett av motiven till varför vi valde att nyttja ljudinspelning
vid sidan av anteckningar. Ett annat motiv var att vi genom ljudinspelning kunde fokusera mer
på barnens fysiska agerande och inte så mycket på den verbala kommunikationen i
anteckningarna. Med detta i åtanke valde vi att genomföra studien inomhus för att minska brus
och bakgrundsljud i ljudinspelningarna. Detta innebär enligt Svensson och Ahrne (2015) att vi
på grund av praktiska skäl har begränsat studien till denna miljö. Vi upptäckte i efterhand att
det ändå vid vissa tillfällen var svårt att urskilja exakt vad barnen sade på grund av andra ljud
i bakgrunden. Trots detta anser vi att valet av inomhusmiljö underlättade analysprocessen
eftersom bakgrundsljuden hade kunnat vara fler om vi varit utomhus då till exempel vind hade
kunnat påverka.
I observationerna förekom tillfällen där barnen var tysta i längre sekvenser vilket
innebär att ljudinspelningarna inte kunde konservera händelseförloppen vid dessa tidpunkter.
Hade vi istället använt till exempel videoinspelning som metod för registrering av data hade
dessa sekvenser bevarats. Denna metod skulle dock ha fört med sig andra svårigheter som till
exempel risken att påverka barnen (Denscombe, 2016). Vi tycker att ljudinspelningarna och
våra anteckningar kompletterade varandra vilket gav oss empiriskt material att analysera.
Denscombe (2016) framhåller att transkribering är ett nödvändigt steg i en kvalitativ
studie eftersom det förenklar arbetet med jämförelser och detaljerad undersökning av data. Vi
upplevde att transkriberingen av det empiriska materialet var tidskrävande. Det blev dock en
viktig resurs i det fortsatta analysarbetet eftersom vi kunde gå tillbaka till det nedskrivna
materialet om och om igen. Vi utgick från Rennstam och Wästerfors (2015) tre analytiska
arbetssätt sortera, reducera och argumentera när vi analyserade materialet. Enligt författarna
underlättar en grundlig sortering själva analysprocessen eftersom det då bidrar till att det
insamlade materialet blir lättare att överblicka. Genom att ständigt återgå till det transkriberade
materialet och sortera samt reducera fram sådant vi ansåg var relevant till våra forskningsfrågor
upplever vi att materialet blev mer överskådligt. Detta medförde att det blev lättare för oss att
urskilja teman och mönster i materialet. Vi anser därmed att metoden bidrog till framställningen
av resultatet och ökade reliabiliteten för studien.
I denna studie baserades urvalet på framskriden språkutveckling vilket medförde att vi
valde att utföra studien dels på en femårsavdelning. Den andra avdelningen vi utförde studien
på var en avdelning med barn mellan ett och fem år och vi valde då att framförallt fokusera på
de äldre barnen. Enligt David och Sutton (2016) innebär selektiv urvalsprocess att basera sitt
urval på organisationer och individer som av forskaren anses passa för studien. Vi ansåg att
observation av äldre barn lättare kunde svara på våra forskningsfrågor och valde därför att rikta
fokus mot barn i tre till fem års ålder. Detta innebär dock att vi begränsade resultatet. Genom
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att till exempel undersöka barn i yngre åldrar hade vi kanske fått ett annat resultat. Urvalet
påverkades också av andra faktorer. Inför genomförandet av studien skickade vi ut
samtyckesbrev till vårdnadshavarna. Detta medförde att urvalet i vår studie således
begränsades till de barn vars vårdnadshavare hade gett oss samtycke att delta i studien.
Eftersom inte alla skrev under samtyckesbrevet innebar detta att vissa barn inte hade tillåtelse
att delta i studien vilket medförde att vi inte kunde observera situationer när dessa barn var
närvarande. En del situationer som hade kunnat bidra med ett större empiriskt material gick
således förlorade.

6.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria leken på förskolan.
Mer specifikt ville vi undersöka hur barns konstruktion av genus kommer till uttryck i
lekrollerna i låtsasleken samt hur genus konstrueras i barns förhandlingar med andra barn och
vuxna under fri lek.
Resultatet visar att barnens konstruktion av genus kommer till uttryck på olika sätt i
lekrollerna beroende på om den lekroll de åtagit sig är av manligt eller kvinnligt kön. Berger
och Luckmann (1998) menar att människan, enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet,
tar del av omgivningens objektiva definitioner av verkligheten för att sedan omdefiniera denna
till sin egen subjektiva förståelse. När barnen i denna studie konstruerade sina lekroller
anpassade de till exempel sina röster med hjälp av tonfall och dialekt samt sina kroppar med
hjälp av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Dessa exempel kan alltså, utifrån ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv, vara objektiva definitioner på kvinnligt och manligt som
människor i barnens omgivning har bidragit med. Exempelvis tillskrevs lekrollerna mörka
respektive ljusa tonfall samt bred eller förfinad dialekt beroende på vilket kön lekrollerna hade.
Detsamma gällde för kroppsspråket, nämligen att de kvinnliga lekrollerna rörde sig elegant och
de manliga tog mer plats genom att brösta upp sig samt att de rörde sig med stora rörelser.
Genom att upprepat framföra detta beteende kan således beteendet ha förankrats hos barnen
som subjektiv kunskap vilket innebär att det har blivit en del av barnens värld. Vad gäller
tonfall är detta något vi även kunde se i barnens förhandlingar där genus konstrueras. Barnen
som deltog i studien ansåg att tonfall skiljer sig åt mellan kvinnor och män och uttrycker i
förhandlingarna att män pratar mörkt medan kvinnor pratar ljust. Barnen i denna studie kan
alltså i interaktion med andra människor, både vuxna och andra barn, ha skapat sig
föreställningar om olika tonfall och användning av dialekt samt hur de förmedlar sig genom
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta har därmed medfört att barnen väljer att anpassa sina
lekroller så som vi har observerat att de gör. Barnens förståelse för hur en kvinna eller en man
rör sig eller låter när de talar har alltså inverkat på deras sätt att modifiera rösten och kroppen
i sina låtsaslekar.
I vår studie framkommer det att majoriteten av de manliga lekrollerna kör eller befinner
sig i eller på olika fordon och de kvinnliga lekrollerna många gånger diskar och hänger tvätt.
Hur kommer det sig att barnen i lekrollerna konstruerar genus såhär? Under början på 1900talet hävdar Vallberg Roth (2011) att de leksaker som erbjöds i exempelvis barnträdgårdarna
var påtagligt könskodade. Flickorna fick till exempel ägna sig åt lekar som involverade
köksleksaker eller sömnad. Pojkarna fick istället ägna sig åt lekar och material som kunde
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anknytas till fordon, såsom bilar och båtar. Förhållningssätt från den här tiden kan vara ett
möjligt svar till varför lekrollerna i vår studie framställs på liknande sätt, alltså enligt
traditionella könsroller och könsmönster. Berger och Luckmann (1998) hävdar nämligen att
samhället byggs upp av flera olika individers subjektiva uppfattningar och föreställningar, vilka
sedan befästs i kommande generationers medvetanden som objektiv kunskap. Detta innebär
alltså att barnens konstruktion av genus är ett resultat av tidigare generationers uppfattningar
om kvinnligt och manligt. Öhman (2011) påstår dessutom att vuxnas dolda förväntningar på
barnen kan speglas i deras lek vilket kan vara ett exempel på hur Berger och Luckmann (1998)
beskriver att subjektiva föreställningar förs vidare. I denna studie skulle detta kunna innebära
att föreställningar som till exempel var aktuella i barnträdgårdarna eller när de vuxna i barnens
närhet växte upp har levt vidare tack vare att flera generationer tagit del av och upprätthållit
dessa. Detta kan i så fall innebära att dessa föreställningar fortfarande är i bruk hos de barn som
deltagit i studien och således tyder detta på att de könsroller och könsmönster som fanns då
fortfarande finns idag.
Både Öhman (2011) och Tullgren (2004) hävdar att det framförallt är pojkar som leker
aktiva lekar med inslag av obehag. Eidevald (2011) hävdar dessutom att våldsamhet är
egenskaper som oftast associeras till män. I denna studie kan vi se att de manliga lekrollerna
var mest aktiva och bidrog med våldsamheter till låtsaslekarna. Detta skedde både genom
verbala uttalanden och handlingar som barnen utförde i sina lekroller. De bombade
polisstationer, sprutade eld på onda och trampade sönder hus. Martin (2011) menar att det finns
vissa förgivettagna positioner vilka bekräftar vad barn vet om manlighet. Eftersom resultatet i
denna studie visar att samtliga av de manliga lekrollerna utför aktiva och våldsamma uttalanden
och handlingar visar det att det finns en föreställning hos dessa barn kring vad en man bör säga
och hur en man bör agera. I relation till detta ställer vi oss dock frågan varför barnen konstruerar
genus just på detta vis och vad det egentligen kan bero på. En möjlig orsak till detta kan vara
en variant av vad Martin (2011) uppmärksammade i sin studie. Författaren konstaterade till
exempel att barn, i detta fall pojkar, hävdade sig själva genom att visa sina kunskaper i bland
annat bråklekar. Detta gav barnen rätt att få delta i gruppen och leka med de andra. I vår studie
var det påtagligt att samtliga manliga lekroller deltog i lekar med inslag av våld och aktiviteter.
Sådana lekar kan vara specifika för just dessa barn och deras lekkultur. En manlig lekroll med
ovannämnda egenskaper kan därmed möjligtvis vara vad som krävs för att få delta i leken. En
annan möjlig orsak kan istället indikera motsatsen, alltså att barnen inte alls anser att detta är
typiskt manligt beteende. Eftersom Lillemyr (2016) hävdar att lek är på låtsas och att barn i
leken utmanar och provar både erfarenheter och roller kan förhållningssättet vi observerat
möjligtvis förklaras som ett sätt för dem att prova på beteenden med syfte att utmana eller
utesluta dessa. De föreställningar om genus barnen i denna studie uttrycker behöver således
inte vara deras sanning utan endast ett perspektiv de undersöker i lek.
Martin (2011) hävdar att utseende är viktigt för flickor och Eidevald (2011) menar att
omsorgsfulla ageranden också är karaktäristiskt för det kvinnliga könet. Dessa påståenden är
något som vi kunde se i barnens konstruktion av genus hos de kvinnliga lekrollerna i vår studie.
Genom både verbala uttalanden och handlingar framkom det att dessa lekroller lade vikt vid
att klä sig rätt, sminka sig, föna och platta håret samt visa omsorg för och bry sig om andra. Vi
kan alltså dra slutsatsen att det tidigare forskning har sett i relation till flickor överensstämmer
med det vi har sett hos de kvinnliga lekrollerna i våra observationer. Eftersom vi i vår studie
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har kommit fram till liknande resultat som tidigare forskning kan vi även konstatera att liknande
föreställningar om manligt och kvinnligt beteende av dessa slag fortfarande förekommer i barns
lek inom förskola idag. Enligt den rådande läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018)
har förskolan ansvar för att motverka traditionella könsmönster samt att barnen har rätt till en
likvärdig utbildning oberoende av könstillhörighet. Delegationen för jämställdhet i förskolan
(SOU 2006:75) hade bland annat som syfte att det pedagogiska arbetet skulle leda till enskilda
flickor och pojkars utveckling. Eftersom barnen i denna studie konstruerar sina lekroller på ett
könskodat sätt kanske de missar potentiella utvecklingsmöjligheter och därmed även går miste
om fler perspektiv på hur män och kvinnor kan vara. Vi vill dock förtydliga att vi inte menar
att pojkarna och flickorna i vår studie lekte könskodat utan att alla barn, oavsett kön,
konstruerade lekrollerna på ett könskodat sätt. I våra observationer såg vi till exempel att det
inte endast var flickor som lekte kvinnliga lekroller vilket således kan innebära att det inte
spelar någon roll om det är en pojke eller en flicka som konstruerar rollen, utan könet på rollen
bestämmer beteendet.
Vid analys av vårt resultat identifierade vi dock en avvikande händelse, nämligen en
manlig lekroll som ville få sitt hår fixat. I och med att lekrollen framförde tydliga instruktioner
på hur håret skulle snyggas till kan vi konstatera att denna lekroll således visade intresse för
sitt utseende. Att visa intresse för sitt utseende har vi utifrån vårt resultat kunnat fastslå främst
förknippas med de kvinnliga lekrollerna. Eidevald (2011) menar dock att kön inte är den
grundläggande faktorn som bestämmer vad som är intressant för olika individer. Detta betyder
till exempel att alla män eller alla kvinnor inte delar samma intressen eller åsikter. Öhman
(2011) hävdar att genus inte är statiskt utan istället bör ses som flexibelt. Den avvikande
situationen i våra observationer blir därmed ett exempel på vad Öhman menar vilket även
synliggörs för de andra barnen. Berger och Luckmann (1998) hävdar nämligen att människor
förmedlar sina subjektiva åsikter och erfarenheter med hjälp av språket vilket därmed
tillgängliggör dessa för andra. Detta innebär således i denna studie att lekrollens intresse för
utseende kan ha bidragit till att synliggöra för de andra barnen alternativa perspektiv på hur en
manlig lekroll kan konstrueras. Om detta perspektiv förekommer fler gånger i fler lekar kan
detta precis som Berger och Luckmann (1998) påstår, också normaliseras. När något nytt
normaliseras menar författarna att det skapar förutsättningar för en utökning av den sociala
värld som konstrueras. Att barnet i vår studie introducerar utseende som något även manliga
lekroller kan bry sig om kan således vara första steget till att dessa barn tillsammans utökar den
aktuella lekkulturen.
Enligt Martin (2011) är det betydelsefullt för barn att val av material och roller följer
normer för vad som anses kvinnligt och manligt. I vårt resultat framkommer det att majoriteten
av barnen i sina förhandlingar om genus anser att kvinnor kan ha alla slags kläder medan män
inte kan det. Resultatet visar att majoriteten av barnen anser att klänning och kjol är för flickor
men inte för pojkar. Tröjor och byxor är något barnen däremot förknippar med båda könen.
Detta tyder på att barn har föreställningar om att vissa kläder lämpar sig bättre för det ena eller
andra könet. Varför finns då dessa föreställningar hos barnen? Vallberg Roth (2001, 2011)
hävdar att det på 1960- och 70-talet var populärt med könsneutralitet och detta innebar att alla
barn, både pojkar och flickor, skulle uppfostras på samma sätt. Eidevald och Lenz Taguchi
(2011) menar dock att utgångspunkten var det manliga, alltså att det manliga var det önskvärda
i barnuppfostran. Enligt författarna är könsneutralitet något som fortfarande förekommer inom
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förskolekontext idag vilket kan vara ett svar på varför barn resonerar kring kläder på det här
sättet. Det vill säga att om dagens tankegångar kring könsneutralitet fortfarande utgår från det
manliga som norm kan det vara så att barnen i den här studien anser att kläder som män bär är
okej för alla, men kläder som kvinnor bär bara är okej för kvinnor. I denna studie blir i så fall
normen, det vill säga det eftersträvansvärda, tröja och byxor medan klänning och kjol blir
avvikande och könskodat. Berger och Luckmann (1998) menar att människan lever i en social
tillvaro vilken har kraft att påverka hur hon uppfattar sig själv och allt runt omkring. Detta kan
i denna studie ha medfört att barnens uppfattningar kring kläder har färgats av samhällets
objektiva föreställningar kring vilka kläder som passar vilket kön. Dock framkommer det att
ett barns åsikt skiljer sig åt från de andra, nämligen att pojkar visst kan ha klänning. Detta visar
återigen att genus, precis som Öhman (2011) konstaterar, är något flexibelt vilket innebär att
genuskonstruktion hos barn kan variera. Något vi med utgångspunkt i resultatet för denna
studie alltså har kunnat konstatera är att det i barnens förhandlingar framkommer att byxor och
tröjor inte är könsspecifika utan till för alla barn. Det framkommer dock i resultatet att det
förekommer föreställningar om att det genom att titta på ett klädesplagg går avgöra om plagget
passar för män eller kvinnor. Enligt Hellman (2010) är färger en stark markör i barnens sätt att
bestämma kön och detta kan tillämpas på till exempel kläder. Martin (2011) hävdar att färgen
rosa är en kvinnlig färg och eftersom det i denna studie förekommer en förhandling om en tröja
med denna färg kan vi utifrån Martins påstående anta att färgen rosa är en bidragande faktor i
ett av barnens konstruktion av genus. Detta skulle i så fall innebära att detta barn har
uppfattningar som innebär att en pojke eller man inte kan ha ett klädesplagg med färgen rosa
utan att gå mot normen. Däremot är det inte bara färgen rosa på denna tröja utan även andra
färger, symboler och motiv. Det går alltså inte att säga att det endast är det faktum att färgen
rosa finns med som avgör om tröjan är för en flicka eller en pojke.
Barnen i Hellmans (2010) studie förknippade långt hår med det kvinnliga könet och
kort hår med det manliga könet. I vårt resultat framkom i likhet med detta att långt hår var
något barnen främst associerade till kvinnor och att kort hår associerades till män. Det fanns
dock barn som motsatte sig detta och ansåg att även kvinnor kan ha kort hår samt att män kan
ha långt hår. Dahlberg et al. (2014) hävdar att barndom är socialt konstruerat och kan således
variera från det ena till det andra barnet. Detta sägs enligt författarna bero på erfarenheter och
föreställningar barnen har erfarit utifrån sina egna bakgrunder. Detta innebär alltså i den här
studien att barnens olika åsikter kring längden på hår hos kvinnor och män således kan ha
påverkats av deras egna subjektiva erfarenheter i interaktion med andra människor. De barn
som exempelvis anser att kvinnor kan ha kort hår och män kan ha långt kan alltså ha
erfarenheter av detta och vice versa.
Öhman (2011) hävdar att genus konstrueras utifrån sociala och kulturella
föreställningar om hur kvinnor och män bör bete sig. I vårt resultat framkommer att barnen i
sina förhandlingar konstruerar genus då de anser att både mammor och pappor kan snusa samt
att både mammor och pappor ska vara snälla. Eftersom barnen pratar om kvinnliga och manliga
vårdnadshavare kan vi inte säga om de anser detta om alla kvinnor och män, alltså även barn,
eller om det egentligen handlar om vårdnadshavare eller andra vuxna människor. De kanske i
själva verket enbart utgår från sina egna vårdnadshavare. Att utgå från en egen vårdnadshavare
i förhandling om kvinnligt och manligt kan alltså tolkas som en begränsad måttstock för hur en
kvinna respektive man kan vara eftersom det mest troligt är en eller två personer. Däremot sker
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en genuskonstruktion i deras förhandlingar ändå, eftersom barnen hursomhelst förknippar snus
och vänlighet med både det kvinnliga och manliga könet. Det behöver dock inte innefattas i
deras genuskonstruktion gällande alla kvinnor och alla män. Eftersom genus enligt Öhman
(2011) inte är statiskt blir det kanske endast en del i hur barnen konstruerar kvinnligt och
manligt.
6.2.1 Slutsatser
I denna studie har vi fått syn på att könskodade val och antaganden görs av barnen, både när
de framställer lekroller och förhandlar om genus. Däremot har vi sett att det förekommer
alternativa åsikter kring genus som skiljer sig från majoriteten vilket leder oss till slutsatsen att
genus inte är konstant utan något som kan förändras. Denna förändring uppstår i interaktion
med andra människor. Med andra ord påverkas barnens konstruktion av genus i deras samspel
med andra barn och vuxna. Utifrån det barnen erfar i möten och sociala interaktioner
konstruerar de således subjektiva föreställningar om vad kvinnligt och manligt, alltså genus,
kan vara.

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget
Inför vårt kommande yrke som förskollärare har denna studie bidragit till en djupare förståelse
kring begreppet genus samt gett oss en större inblick i hur barn konstruerar genus i den fria
leken. Eftersom barn enligt Öhman (2011) synliggör vuxnas dolda förväntningar i sin lek kan
vi utgå från att resultatet är en spegling av vad barnen har erfarit i möten med vuxna människor
i sin omgivning. Eftersom samhället enligt Berger och Luckmann (1998) är en social
konstruktion kan vi även konstatera att det inte nödvändigtvis enbart är vuxna i barns
omgivning som har makt att påverka utan även till exempel andra förskolebarn. Inom förskolan
har vi som förskollärare inget större inflytande över de möten och normer barnen erfar utanför
förskolans kontext. Däremot har vi möjlighet att påverka oss själva samt de uppfattningar
barnen möter i den dagliga verksamheten. Förskollärare har ett betydelsefullt uppdrag att
erbjuda barnen en likvärdig och varierande utbildning där vi aktivt ska motverka stereotypa
könsmönster och könsroller. Detta innebär att vi ständigt behöver granska vårt eget
förhållningssätt då det i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) framhålls att vuxnas bemötande påverkar
hur barn uppfattar genus. En större medvetenhet kring begreppet genus bidrar således till att
som förskollärare kunna bemöta barn som individer och inte som flickor eller pojkar.

6.4 Förslag på fortsatt forskning
Denna studie bidrar med kunskaper om hur barns konstruktion av genus kan komma till uttryck
i den fria leken. En intressant uppföljning till denna studie skulle kunna vara att fortsättningsvis
följa dessa barn under en längre period för att exempelvis undersöka hur deras
genuskonstruktioner förändras eller bibehålls. En infallsvinkel skulle isåfall kunna vara att
undersöka vilka faktorer som påverkar barnens föreställningar samt hur barnen tar åt sig dessa.
En annan intressant uppföljning hade kunnat vara att genomföra studien på fler förskolor och
på fler ställen i Sverige eller internationellt för att se ifall ett annat resultat skulle framträda.
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Resultatet i vår studie visade att barns konstruktion av genus bland annat kom till
uttryck genom användande av dialekt i lekrollerna. Vi tycker att det här är väldigt intressant
eftersom vi inte har uppmärksammat det tidigare, varken genom egna erfarenheter eller i
tidigare forskning. Detta får oss att undra om det är en ovanlig iakttagelse eller något som sker
kontinuerligt. Är det något som endast sker i denna kommun eller förekommer det i andra delar
av Sverige? En studie med detta fokus hade varit intressant att genomföra.
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Bilaga 1
Observationsschema
Datum & tid:

Lektema:

Observationslängd:

Hur gör barnen? (kroppsspråk, gester osv.):

Antal barn:
Flickor:
Pojkar:

Lekroller:

Egna reflektioner:

Bilaga 2
Informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavare
Hej!
Vi heter Hanna Norén och Emelia Sellin Nilsson och läser sista termin på
förskollärarutbildningen på Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete där
syftet är att studera hur barn konstruerar genus i den fria leken.
För att studera detta kommer observationer att genomföras av barnen på förskolan den 11-12
april. Observationerna dokumenteras för hand med penna och papper samt ljudinspelning. För
att kunna observera barnen behöver vi er tillåtelse som vårdnadshavare. Vi behöver
undertecknad blankett senast 10 april till personalen. Vi följer Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) vilket innebär att
deltagandet är helt frivilligt och barnen kan när som helst avbryta sitt deltagande. All
datainsamling bearbetas konfidentiellt där ingen annan förutom vi får ta del av materialet vilket
kommer att förstöras efter att examensarbetet är slutfört. I det färdiga examensarbetet kommer
varken barn eller förskola kunna identifieras. Examensarbetet kommer att publiceras på
http://ltu.diva-portal.org
Ni är välkomna att höra av er till någon av oss vid eventuella frågor och funderingar.
Med vänliga hälsningar, Hanna Noren och Emelia Sellin Nilsson

Hanna Norén
E-post: xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxx-xxxxxxx

Emelia Sellin Nilsson
E-post: xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxx-xxxxxxx

Underskrift för samtycke att ert barn deltar i studien.

____________________________
Ort och datum
____________________________
Barnets namn

_____________________________
Vårdnadshavares underskrift

