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Sammanfattning 

 

Vi har i denna uppsats undersökt pedagogers eventuella styrning av barn in i 

könsrollstraditionella lekar samt hur miljön kan styra och påverka förskolebarns lek.  

Vi har besökt två förskolor i en mellanstor svensk stad där vi genomfört observationer med 

hjälp av filmkamera och fältanteckningar. Vi analyserade vårt utvalda material med hjälp av 

tre läsningar som vi fått inspiration till av Christian Eidevald. 

Vi kom fram till att den könsrollstraditionella styrningen är mycket liten och vi har bara ett 

exempel på en sådan styrning. Däremot fick vi bekräftat att pedagogerna tenderar att bemöta 

barnen könsstereotypt. Detta skedde bland annat genom att flickor fick vänta på sin tur och 

låta pojkar gå före. De fick även lämna rum om de hade leksaker som inte hörde dit medan 

pojkar fick stanna kvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

1.Inledning…………………………………………………………………………………..…1 

2. Syfte………………………………………………………………………………………....1 

3. Frågeställningar……………………………………………………………………………...1 

4. Litteratururval……………………………………………………………………………….2 

5. Bakgrund och tidigare forskning…………………………………………………………….3 

 5.1 Genus……………………………………………………………………………………3 

 5.2 Lek ur ett genusperspektiv……………………………………………………………...4 

 5.3 Miljö ur ett genusperspektiv………………………………………………………...…..6 

 5.4 Styrning…………………………………………………………………………………8 

6. Våra centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter……………………………………..11 

 6.1 Vad menar vi med genus?……………………………………………………………..11 

 6.2 Vad menar vi med lek? ………………………………………………………………..11 

 6.3 Vad menar vi med miljön? ……………………………………………………………12 

 6.4 Vad menar vi med styrning? ………………………………………………………….12 

7. Metod………………………………………………………………………………………14 

 7.1 Observation……………………………………………………………………………14 

 7.2 Urval och genomförande………………………………………………………………14 

 7.3 Tre olika läsningar………...…………………………………………………………...16 

 7.4 Tillförlitlighet och giltighet……………………………………………………………16 

8. Etiska aspekter…………………………………………………………………………..…17 

9. Resultat och analys……………………………………………………………………...…18 

 9.1 Beskrivning av lokalerna på förskola A………………………………………………18 

 9.2 Beskrivning av lokalerna på förskola B ...…………………………………………….19 

 9.3 Vad signalerar miljön på förskolorna och vilken styrning kan de bidra till? ................20 

  9.3.1 Kuddis och stora lekhallen ...…………………….………………………………20 

  9.3.2 Stora lekrummet och dockvrån …………………………………………………..21 

 9.4 Vad leker barnen i de olika miljöerna? ……………………………………………….21 

  9.4.1 Kuddis och stora lekhallen ...……………………………………………..……...21 

  9.4.2 Stora lekrummet och dockvrån…………………………………………………..21 

 9.5 Hur kan barnen styras in i könstraditionella lekar av pedagoger på förskolan?........................22 

10. Sammanfattning och diskussion….………………………………………………….………29 



 
 

 10.1 Analysdiskussion……………………………………………………………………..29 

 10.2 Vad säger förskolans läroplan?....................................................................................31 

 10.3 Metoddiskussion……………………………………………………………………..33 

11 Konsekvenser för förskolans verksamhet………………………………………………………….34 

12 Förslag till vidare forskning……………………………………………………………….35 

13 Avslutning…………………………………………………………………………………35 

Referenser…………………………………………………………………………..…...…….36 

 



1 
 

1 Inledning  

Efter inspiration av artikeln ”Hur fri är den fria leken” av Ingemar Gens (2012) blev vi 

intresserade av att undersöka hur den fria leken ser ut i förskolor.
1
 Gens menar att 

förskollärare omedvetet styr in barn i lekar utifrån hur de bemöter barnen. De får inte ta del av 

”hela världen” då könen separeras från varandra, att de får hälften var av bland annat 

lekmöjligheter och att flickor och pojkar leker var för sig. Gens får stöd från flera forskare i 

åsikten om att pedagoger bemöter barn olika utifrån könet. Bland annat Christian Eidevald 

(2009) och Margareta Öhman (2011) har i sina forskningar bekräftat detta. 

Vi har tidigare arbetat i förskolan men själva aldrig reflekterat över detta. Gens påstående 

väckte vårt intresse för att undersöka detta närmare.  

När vi tittade närmre på genusperspektivet slogs vi även av miljöns betydelse för den lek som 

skapas på förskolan. Vi blev intresserade av att undersöka vad miljön sänder för signaler till 

barnen. Barnen på förskolan antas således bli påverkade i sina lekar av både pedagogers 

bemötanden och den miljö de vistas i. 

  

Det är viktigt att belysa dessa ämnen då vi själva snart är utbildade lärare mot yngre åldrar 

och dagligen kommer att ställas inför olika situationer där vårt bemötande av barnen och vår 

utformning av förskolemiljön har stor betydelse.  

 

2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att vi ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i vår 

inledning vill undersöka hur pedagoger bemöter barns lek i förskolan och vi vill även studera 

pedagogers eventuella styrning samt hur förskolans miljö kan bli en del av den styrning som 

eventuellt påverkar barnens lek.  

 

3 Frågeställningar 

1. Vad signalerar miljön på förskolorna och vilken styrning kan den bidra till? 

2. Hur bemöter pedagogerna barnens lek? 

3. Hur kan barnen styras in i könstraditionella lekar av pedagoger på förskolan?  

 

 

                                                      
1
 Vi kommer i fortsättningen att benämna den fria leken som leken och vi syftar till icke pedagogledda 

aktiviteter. 
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4 Litteratururval 

Vi använde oss av sökverktyget Summon via Örebro universitet samt databaserna LIBRIS 

och DIVA. Våra nyckelord var ”lek”, ”genus” och ”miljö”. Vi har även använt oss av Google 

för att hitta avhandlingar och artiklar. Viss litteratur, bland annat Eidevald, har vi haft 

kännedom om sedan tidigare kurser. Vi har tittat i referenserna från avhandlingar och tidigare 

c-uppsatser och gått vidare med litteratur vi hittat där. 
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5. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt börjar vi med att redogöra för den litteratur vi har använt oss av. I avsnittet som 

följer efteråt förklarar vi vår syn på de centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter vi 

använder oss av. 

 

5.1 Genus 

Eidevald (2009) har i sin avhandling tagit upp tre läsningar som han menar att kön och genus 

kan förklaras utifrån.  

Den första läsningen innebär att könet är biologiskt givet och att genus är en social yttring av 

olikheter som exempelvis det hormonella. Kvinnor och män är och kommer vara olika jämfört 

med varandra. Eidevald (2011a) skriver att i läsning ett så föds vi till pojkar och flickor.  

Den andra läsningen innebär även det att könet är biologiskt givet men att genus är socialt 

konstruerat och det som ger de förväntningar som vi har på varandra samt konsekvenserna av 

det utifrån föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Olika bemötanden leder till 

att pojkar och flickor utvecklar olikheter. Eidevald (2011a) talar om att i denna läsning görs vi 

till pojkar och flickor utifrån de förväntningar som finns på hur könen ska agera. 

I den tredje läsningen visar Eidevald (2009) ett ”både-och” alternativ som utgår ifrån att både 

kön och genus är en social konstruktion. Det finns varken skillnader eller likheter mellan män 

och kvinnor. Beroende på vilken kontext vi befinner oss i ”görs” vi till pojkar eller flickor 

respektive kvinnor och män. Eidevald (2011a) betonar att det inte går att se någon tydlig 

skillnad mellan kropp och genus. Med kroppen menas det biologiska. Han framhåller att i 

denna läsning kan ”individer samtidigt innefattas av det som betraktas som kvinnligt och 

manligt (Eidevald 2011b, s 81). 

 

Öhman (2011) menar att genus är en social konstruktion samt en markör. Den sociala och 

kulturella kontexten vi lever i påverkar hur genus konstrueras och de förväntningar som finns 

på hur pojkar och flickor bör vara. Dessa förväntningar om vad som anses vara ett normalt, 

bra och accepterat agerande av pojkar och flickor bildar könsnormer. De är både uttalade och 

outtalade. Öhman (2011) noterar att hur barn uppfattar att de bör vara påverkas utifrån flera 

olika faktorer. Det är förutom pedagogernas förväntningar på pojkar och flickor även 

samhällets samt barnens egna förväntningar på varandra som påverkar hur barn upplever att 

de bör vara för att accepteras som pojke och flicka.  
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 Öhman (2011) använder begreppet genuskonstruktion för det som Yvonne Hirdman (2001) 

kallar genussystem eller genusordning. Genussystemet är djupt förankrat i samhället. Könen 

görs till dikotomier av varandra och mannen anses vara norm och överst i en hierarki. Det 

innebär enligt Öhman (2011) att det skapas mönster som är dolda eller öppna för oss, och att 

genus därför påverkar barns val av lekar och lekkamrater på ett könsstereotypt sätt. Med en 

stereotyp menas enligt Nationalencyklopedin att det finns en ”ofta allmänt omfattad 

föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, 

religion eller kön” (Nationalencyklopedin 2012). Vi förstår detta som att det finns 

förväntningar på pojkar och flickors egenskaper. Dessa förväntningar är det som kallas 

könsstereotypt. 

 

Annika Månsson (2000) refererar till Bjerrum-Nielsen & Rudberg vilka talar om att barn vid 

ett och ett halvt och två års ålder börjar upptäcka sin egen fysiska könstillhörlighet. Barnen 

väntas då få en större medvetenhet om sin biologiska könstillhörlighet. Månsson (2000) 

poängterar att det är först vid ungefär tre års ålder som kulturella könsmönster och hur de 

visar sig brukar uppmärksammas ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Hon tar upp att 

könsrollsutvecklingen hos barn börjar vid två till tre års ålder och refererar vidare till 

Chodorow samt Stern, vilka visar att under de tidigare åren i ett barns liv så sker en stor del av 

genusformandet omedvetet. Det är ett förlopp som är svårt att fånga och som sätter spår i 

början av utvecklandet av könsidentiteten. Månsson (2000) föreslår att en anledning till detta 

kan bero på att forskare med ett genusintresse fokuserar på äldre barn då det ur ett tidigare 

utvecklingspsykologiskt perspektiv inte anses att en påverkan från samhället samt den kultur 

barnen lever i påverkar barnens könsidentitet under de första levnadsåren. 

 

Eidevald (2011b) menar att beroende på hur pedagoger ser på leken, vilken funktion den 

fyller och vad den är, samt att de föreställningar pedagogerna har om barns utveckling också 

kommer att påverka hur vuxna ser på barn och hur barn förväntas agera. Det kommer i sin tur 

ligga till grund för den styrning som pedagogerna utövar. Eidevald (2011b) menar att om en 

pedagog är av åsikten att pojkar och flickor utvecklas olika utifrån sina kön och därmed 

skapar olika könsidentiteter, är det avgörande om de bemöts på skilda sätt och att de därmed 

också antas behöva utveckla och lära sig olika saker.  

Linnea Bodén (2011) tar upp att jämställdhetsarbete kan innebära flera olika arbetssätt 

eftersom det finns flera olika teorier om pojkars och flickors behov och det kan motivera vissa 

arbetssätt. Eidevald (2011b) menar att mycket av det som pedagoger gör är djupt rotat i 
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samhället och att det kan ske omedvetet. Även samhället bidrar till dessa föreställningar 

genom bland annat reklam till barn, filmer och så vidare. Denna åsikt delar han med Annette 

Hellman (2010) som påpekar att dessa normer som uttrycks genom alla dessa faktorer bidrar 

till att upprätthålla och skapa en uppdelning mellan könen. Eidevald (2011b) tar upp att vi 

agerar utifrån vad vi anser är ”självklarheter” och att detta sätter upp ramar för vad som anses 

vara ett accepterat agerande hos andra. 

 

5.2 Lek ur ett genusperspektiv 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) noterar att genom leken så kan barnen förvandla sin 

upplevda verklighet till en fantasivärld. Det yttre underordnas och det är de inre 

föreställningarna som styr oavsett vad man leker eller vad man leker med.  

Hon tar i sin forskning upp att i leken så förhåller de lekande sig till verkligheten på två olika 

nivåer och skriver vidare att det handlar om att röra sig mellan lekens tolkningsplan och 

verklighetens, eller ”lekens i leken” som hon benämner det (Knutsdotter Olofsson 2003 s.7). 

Det finns olika signaler som talar om att vissa saker är på lek, bland annat tonläget på rösten, 

kroppsspråket och mimiken. Kommer det fram ett barn till en pedagog och frågar om den 

personen kan jaga dem, och pedagogen svarar med ett leende att ”nu kommer jag och tar dig” 

så springer barnen oftast iväg skrattande och den vuxne springer efter. Skulle pedagogen och 

andra sidan med en sur ton svara samma sak, skulle barnen troligen tolka det som att den 

vuxne inte är så sugen på att leka och besvikna gå därifrån. Knutsdotter Olofsson (2003) tar 

vidare upp att det finns många olika sätt för barn att signalera att de leker, de ser luriga ut, de 

säger ”vi leker att..” eller också ”vi låtsas att..” ofta använder barnen även en annan slags röst 

i sina lekar. Lekens harmoni kan störas av t ex ojämlikhet, och för att kunna behålla 

lekharmonin måste de lekande kunna hålla de sociala lekreglerna: ömsesidighet, turtagande 

och samförstånd. Ömsesidigheten innebär att alla som leker är på samma nivå, oberoende av 

ålder och styrka. Turtagandet finns med i betydelsen av att ”ibland är det du, ibland är det 

jag”. Vi förstår det som att det är många barn som vill vara störst, först och bäst är det viktigt 

att lära barnen om turtagning för att göra leken mer harmonisk och glädjefylld. Slutligen finns 

samförståendet, det innebär att de som leker är med på att de leker samt även vad de leker. 

Det är i slutändan pedagogens ansvar i hur, om och vad barn leker. Öhman (2011) refererar 

till forskning gjord av Åm som visar att leken tenderar att bli könsstereotyp om den lämnas 

helt fri då lekarnas innehåll tenderar att vara inriktade på olika saker, som till exempel 

relationer hos flickor och själva aktiviteten hos pojkar. Det finns då en risk i att pojkar och 

flickor förstärker de traditionella könsroller som förskolan ska motverka. Öhman (2011) 
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påpekar att det kan vara svårt att se när leken tenderar att befästa könsroller och när den är av 

utforskande karaktär. 

 

Öhman (2011) tar upp att de dolda förväntningarna som vuxna har på hur pojkar och flickor 

ska vara, påverkar barns val av lek. Öhman (2011), Hellman (2010) samt Eidevald (2009) är 

alla överrens om att det är i leken som barn prövar könsroller och att överskrida gränser. I 

lekvärlden är det tillåtet att överdriva och utmana könsroller. Hellman (2010) noterar att det 

främst är de barn som känner sig trygga i barngruppen som prövar könsroller. Öhman 

refererar till Hellman (2010) som menar att det är viktigt hur pedagogerna förhåller sig till 

dessa lekar då det kan påverka hur barnen tolkar genus. Även Eidevald (2009) har i en av sina 

studier noterat att pedagoger tenderar att bemöta barn könsstereotypt. Öhman (2011) menar 

att dessa skillnader på sikt kan vara det som leder till att barn delar upp sig efter kön. Vid 

ungefär tre års ålder blir det tydligt hur barn utifrån ett könsperspektiv börjar dela upp sig, 

vilka lekval de gör samt hur de leker. Barn börjar vid denna ålder vända sig till andra för att få 

en värdering och bekräftelse av sig själva. Öhman (2011) menar att leken är den arena där 

barn har sin främsta möjlighet för att uttrycka sig själva. Leken är viktig för att barn ska 

kunna skapa en känsla av kompetens och en god självkänsla. Genom leken utvecklar barn sin 

identitet genom att till exempel prova olika positioner och roller. Öhman (2011) refererar till 

Ahn och Filipenko vilka påstår att under leken så skapar barn sin subjektivitet och utvecklar 

en bild av sig själva som sociala, kulturella, moraliska och könade individer. Öhman refererar 

vidare till Hall som anser att utvecklandet av en identitet är en komplex process som påverkas 

av sociokulturella faktorer och att den ständigt omskapas i förhållande till andra individer, 

vilka värderar eller avfärdar hur individen uppträder. Hon påpekar vikten av att pedagoger 

dekonstruerar den kultur vi lever i för att upptäcka och identifiera de normer som råder i 

samhället. Dessa påverkar hur pedagoger ser och förstår barn, vilket sedan påverkar hur barn 

ser på sig själva. 

 

Eidevald (2011a) har i sin forskning låtit förskolepedagoger ta del av en enkät där de får lista 

barns könsöverskridanden i leksituationer. Eidevald har tolkat detta som att de reagerar på 

vissa sätt som barnen är på, baserat på deras kön. Hos flickor anses till exempel att ”klä ut sig 

till Spindelmannen” som överskridande, liksom att” leka med järnväg”, ”leka med bilar”, 

”tumla runt i kuddrummet”, ”ta plats i gruppen” (Eidevald 2011a s, 44) med mera. För pojkar 

finns bland annat ”ha tofs”, ”ha förkläde”, ”vilja ha nagellack”, ”leka mamma”, ”leka i 

dockvrån”, ”vara hjälpsam”, och vara ”mån om yngre” (Eidevald 2011a s, 45) med mera. 
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Eidevald noterar att det finns fler saker som pojkar anses överskrida än vad det gör för flickor. 

Han kopplar detta till Hirdmans antagande om att det manliga är norm i vårt samhälle. 

 

5.3 Miljö ur ett genusperspektiv 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) tar upp frågan, för vem ordnas miljön på 

förskolan? De nämner att ofta så funderar pedagogerna inte på om det är meningsfullt för 

barnen att ha till exempel en dockvrå, de utgår från att alla barn vill ha det och inte från att 

olika barn kan ha olika intressen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) samt Pia Björklid (2005) 

påpekar att det är viktigt att vara flexibel i sitt utformande av förskolans miljö och utgå från 

den nuvarande barngruppens intressen. För att tillgodose barnens inflytande i sin vardag ska 

miljön anpassas efter barnen och inte tvärtom.  

Karin Hultman (2011) menar att de materiella sakerna på förskolan har en påverkan på vad 

som sker och att de skapar eller förhindrar möjligheter. Hon menar att materiella saker spelar 

en viktig roll och bidrar till att skapa och upprätthålla den kultur vi lever i.  

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) framhåller att förskolans material oftast inte väljs ut för att 

fånga barnens uppmärksamhet, utan det väljs snarare ut för att det ska förmedla trygghet och 

vidareföra traditioner. Kritor, pussel och ett basutbud i dockvrån ses som neutrala och sänder 

inte så starka signaler för aktivitet. Nordin-Hultman (2004) tar vidare upp material som hon 

kallar ”smutsigt” respektive ”rumsrent”, det smutsiga materialet kännetecknas av att de 

orsakar mycket ljud, det som är vått eller kladdigt. Det kan även vara material som kan 

spridas ut på ett okontrollerat sätt, såsom till exempel pärlor. Dessa saker är oftast placerade 

lite högre upp så att barnen inte kan nå dem själva. Det rumsrena materialet kännetecknas av 

att det är lättstädat, det är detta material som placeras så att barnen kan nå dem själva, till 

exempel utklädningskläder. 

 

Eidevald (2011a) tar i en tabell upp att en av de vanligaste strategierna för att komma bort 

från det könsstereotypa är att förändra miljöer för att locka barnen att leka utanför 

”könsramarna”. Det innebär i stort sett att de bara byter namn på de olika lekmiljöerna, från 

dockvrå till t ex lägenhet
2
. Linnea Bodén (2011) menar att de miljöer där flickor ofta leker är 

de som får nya namn medan pojkarnas miljöer inte får det. Det innebär enligt henne att 

pojkarnas miljöer blir överordnade flickornas och att de därmed anses vara neutrala och 

                                                      
2 De förskolor där vi gjort våra observationer har använt sig av ordet dockvrå och inte lägenheten. Därför 

benämner vi det i fortsättningen som dockvrå.  
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normala. Bodén (2011) tar upp med hänvisning till SOU:2006:75 att det är vanligt 

förekommande i förskolor att könskodade leksaker är placerade i olika rum, som till exempel 

dockvrån i ett rum och bilrummet i ett annat, ofta långt ifrån varandra. Bodén (2011) menar 

att en könsmärkt miljö är en miljö med samlingar av de leksaker som är mest könskodade. 

Det är en av anledningarna till att pojkar och flickor leker på olika håll och med olika 

leksaker. Detta bidrar till att förstärka den könsuppdelning som finns. Bodén (2011) och 

Karin Hultman (2011) tar upp att förskolans rum talar om vad som ska lekas i dem men att de 

också talar om hur pojkar och flickor bör agera. Rummet utövar en styrning på de lekar som 

leks. Vissa miljöer är så pass tydliga i sin utformning att det kan vara svårt att förhandla om 

vad som ska hända där. Hultman nämner kuddis och dockvrån som exempel och menar att 

barn som inte vill leka med de kuddar som finns i kuddis utesluts och att barn inte kan delta i 

leken vid dockhörnan om det inte finns tillräckligt antal dockor.  

 

Eidevald (2011a) och Bodén (2011) har noterat i deras forskningar att många förskolor 

försöker komma tillrätta med jämställdhetsfrågan genom att arbeta könsneutralt eller 

könskodat. Det innebär att de i praktiken använder sig av leksaker som inte tydligt är till för 

pojkar eller flickor som exempelvis utklädningskläder, lera eller skapande material. En del 

förskolor kombinerar pojk- och flickleksaker för att tillåta barnen att vara gränsöverskridande. 

Eidevald (2011a) och Bodén (2011) benämner detta som ett kompensatoriskt arbetssätt. 

Barnen uppmuntras helt enkelt i att utföra aktiviteter de inte brukar göra eller anses vara bra 

på. Till exempel får pojkar öva sig i dans och känslor, medan flickorna får öva på att brottas 

och vara modiga. Här ser vi att det blir en problematik i förskolepedagogernas förhållningssätt 

att redan på förhand klassa aktiviteter som könsspecifika istället för att se dem som tillåtande 

för alla barn. Bodén (2011) påpekar att pojkar och flickor ska ses som två olika grupper i det 

kompensatoriska arbetssättet. 

 

5.4 Styrning 

Nordin-Hultman (2004) skriver att då förskolans dagar ofta är planerade med samling, 

aktiviteter, vila med mera så är barnen på förskolan ofta beroende av pedagoger när 

de vill leka, allt från att få tillgång till tiden och rummet till att få tillgång till materialet. 

Själva styrningen från pedagogernas sida utövas osynligt och indirekt genom att bland 

annat placera leksaker högre än barnens räckvidd, men även genom att stänga igen rum och 

begränsa barnen till att bara leka i ett av pedagogerna valt rum. Ett exempel på leksaker utom 

barns räckvidd är målarfärg, vår erfarenhet från vårt tidigare arbete i förskola säger att ofta är 
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det så att barnen måste fråga en pedagog för att få gå in ateljén för att måla. Däri ligger en klar 

styrning i vad pedagogen ser som en lämplig aktivitet för tillfället. Hon tar vidare upp att även 

pedagogerna sägs vara lika underkastade denna makt som barnen, de styrs också av tiden och 

rutinerna på förskolan precis som barnen.  

Nordin-Hultman (2004) refererar till en av Bernsteins texter där det tas upp att barnen är så 

styrda att de får svårt att kombinera olika leksaker utifrån sina idéer då olika saker hör hemma 

på olika ställen i förskolans lokaler. Ett barn som har med sig till exempel en docka in i fel 

rum blir ofta hänvisad till att gå tillbaka till ”dockis” eller 

lägenheten med den, likadant gäller om ett barn kommer med en bok, bil eller något 

annat som är i ”fel rum”. 

 

Charlotte Tullgren (2004) påpekar att den styrning som förekommer i förskolan är välvillig 

och av omtänksam karaktär och att det därmed kan tänkas att den inte finns. Genom att 

synliggöra styrningen kan de normer som råder och påverkar hur vi normaliserar barn och 

deras ageranden uppmärksammas. Nordin-Hultman (2004) betonar att makt och styrning i 

förskolan inte handlar om hot eller förtryckande, denna styrning handlar mer om en välvillig 

styrning, en styrning sedd till individens bästa. Den handlar om regler och rutiner och inte 

personliga åsikter.  

Tullgren (2004) och Nordin-Hultman (2004) tar upp att styrning av barn i förskola utgår ifrån 

meningar om barns utveckling och lärande och att barn behöver tillägna sig vissa kunskaper. 

Tullgren (2004) refererar till Foucault som menar att makt och kunskap är intimt förbundna 

med varandra. Den kunskap vi har om barn bidrar till att utveckla olika ”sanningar” om hur 

barn fungerar. Dessa ”sanningar” kommer i sin tur att påverka den styrning som sker. Hon 

menar vidare att de ”sanningar” som råder ger barnen möjligheter att agera på vissa sätt 

medan andra inte är acceptabla. Styrningen syftar till att vägleda barnen in i ageranden som 

anses rätt under den norm som råder. 

Hellman (2010) refererar till Kärrby som tidigt beskrev att styrningen skiljer sig mellan olika 

situationer och att en strukturering av lek utan en pedagogs närvaro inte betydde att de släppte 

kontrollen över leken. Styrningen skedde på så vis att leken blev organiserad så att den skulle 

fungera utan en pedagog närvarande. Tullgren (2004) kallar detta för frirum och menar att 

både barn och pedagoger skapar tillfällen då en lek kan pågå utan en pedagogs närvaro. 

Barnen får leka vilda lekar och vara högljudda men är styrda bort från ”verksamhetens 

centrum”. 
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Enligt Tullgren (2004) kan en pedagog, som kliver in i leken tillsammans med barnen, 

korrigera barnen i deras lekar på ett sätt som inte är särskilt synligt. Tullgren (2004) refererar 

till Hultqvist och Petersson som menar att det är lätt att tro att leken sker på barnens villkor 

och att pedagogen är på en jämställd nivå med barnen. I själva verket har pedagogen genom 

sin medverkan i leken en dold övervakning av barnens lek. 

 

Det finns enligt Tullgren (2004) flera olika tekniker som pedagoger använder för styrning. 

Hon nämner normaliseringar, vilket innebär att det avvikande eller det som anses vara normen 

lyfts fram via en individ genom bestraffningar eller belöningar. Båda syftar till att korrigera 

ett beteende men på olika sätt. Vid bestraffningar där pedagogerna riktar sig till ett barn som 

agerar fel blir det tydligt att barnet inte agerat som det bör enligt den norm som råder för de 

andra i gruppen. De blir medvetna om vilka ageranden som bestraffas. På samma sätt fungerar 

belöningen. När ett barn får beröm blir det synligt för de övriga barnen i gruppen vilka 

ageranden som är rätt och belönas. Tullgren (2004) menar att barn i förskolan är manade att 

agera på vissa sätt som förväntas av dem enligt de normer som råder och vad barn anses 

behöva. Enligt Tullgren ska barn agera på ett sätt som anses vara normalt och därmed bidrar 

de till att homogenisera sin grupp. Om barnen inte gör det blir de föremål för korrigeringar.  

En annan styrning är att uppmärksamma vissa inslag i leken och på så sätt ignorera andra som 

inte är önskvärda. Tullgren nämner även att tillrättavisningar är en vanlig styrning. De kan 

sträcka sig i ett långt spann från att vara resonerande till att bli skarpa och allvarliga med viss 

ilska från pedagogens sida.  
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6 Våra centrala begrepp utifrån tidigare forskning 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen vi tagit upp redogör vi nedan för de termer som 

har kommit att bli våra centrala begrepp. 

 

 

6.1 Vad menar vi med genus? 

Vi anser att genus är en social konstruktion, att det manliga och kvinnliga är något som 

skapas utifrån den kontext vi lever i. Våra ”manliga och kvinnliga” handlingar är något som 

skapas i det sociala samspelet med andra och de rådande diskurser som verkar i den kultur där 

vi befinner oss. Kön är för oss den biologiska beteckningen hur kroppen är uppbyggd.   

 

Beroende på vilka diskursiva glasögon vi har på oss kan vi se på förskolebarns lek på olika 

sätt. Ser vi på kön som biologiskt med olika medfödda skillnader skulle det kunna förklara 

våra val av exempelvis lekar. Då är en könsindelad lek inte något problematiskt utan något 

som sker just därför. Problematiskt blir det om vi tar på oss våra glasögon där genus ses en 

konstruktion. Då kan vi se hur barn från ”det andra könet” utesluts från aktiviteter och hindras 

från att delta. Detta går i strid mot förskolans läroplan som säger 

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. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/2010 s 

5). 

 

Har pedagoger synen att det finns biologiska skillnader mellan könen förmodar vi att det kan 

vara svårt att arbeta utefter förskolans läroplan som säger tvärtom. Pedagogerna ser då inte 

problematiken som det medför och barnen får inte utforska världen med samma möjligheter. 

Med problematik menar vi att det kan finnas en risk för att barnen bemöts könsstereotypt och 

inte får tillgång till att utveckla förmågor och få ta del av upplevelser som ligger utanför de 

givna ramarna. 

 

6.2 Vad menar vi med lek?  

Vi anser att leken är ett viktigt inslag i barnens vardag. Vi håller med om den tidigare 

forskningen som vi tagit upp i att den är viktig för barnens självkänsla. Att få prova på olika 
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roller i leken kan stärka dem i andra situationer. Lek är också tillfällen då barnen kan få 

utvecklas och lära sig viktiga saker bland annat turtagning och konflikthantering.  

Läroplanen säger 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan (Lpfö 98/2010 s 6). 

 

Vi tolkar det som att den fria leken är ett viktigt inslag för barnen och att pedagogerna har ett 

stort ansvar. Detta för att barnen ska få utvecklas och lära sig viktiga saker, som vi tidigare 

nämnt. Pedagogen behöver ha en överblick i lekarna för att kunna säkerställa att könsroller 

inte befästs. Vi ser vikten av viss styrning, att den kan vara välvillig och nödvändig. 

 

Förskolans verksamhet ska utgå från barnens intressen. Är barnen intresserade av att leka med 

till exempel dockor eller bilar ska de inte styras undan från leken utan uppmuntras i sitt 

intresse. Alla barn ska kunna leka med alla leksaker som finns på förskolan. Det ska inte 

förekomma någon överdriven uppmuntran när barnen leker utanför de givna ramarna vad 

gäller pojkigt och flickigt.  

 

6.3 Vad menar vi med miljö? 

Med miljö menar vi att rummen och materialen är en stor bidragande faktor till barnens lek på 

förskolan men att barnen kan bli styrda i den utformning som finns. En dockvrå innehåller 

ofta köksmaterial och dockattiraljer. Detta begränsar barnen till att enbart kunna leka 

familjelekar och matlekar i denna vrå. Som tidigare nämnts av Hultman (2011) kan vissa 

miljöer vara svåra att förhandla bort.  

 

6.4 Vad menar vi med styrning? 

Styrning kan för oss vara utformningen av den fysiska miljön på förskolan och pedagogernas 

ordval till barnen. Det kan även handla om att en pedagog fysiskt leder ut ett barn till ett 

lämpligt ställe att leka med dockan eller bilen på. Även leksaker kan bidra till en styrning då 

vi tolkar det som att vissa leksaker marknadsförs specifikt till pojkar eller flickor. 

Pedagogernas bemötanden av barnen är en form av styrning. Det kan ske medvetet och 

omedvetet. 

Det är svårt att undvika styrning på förskolan och viss styrning kan vara bra. Det kan bland 

annat gälla att uppmuntra barn som har svårt att komma igång att leka. Detta går att 
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återkoppla till det tidigare citatet under genus (se sidan 10) där förskolans läroplan tar upp att 

pedagogen ska arbeta för att motverka könsroller. Som pedagog måste man vara medveten om 

vad man styr barnen till, så det inte alltid faller in i den könsstereotypa normen. 

Ett problem om barnen leker mycket könsstereotypa lekar kan bli att de blir begränsade i sin 

lek där bara pojkar respektive flickor har tillgång till vissa leksaker. Det gäller att hitta ett sätt 

att förhålla sig till dessa styrningar så man inte riskerar att neka barnen att leka utefter sina 

intressen. 
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7 Metod 

Vi använde oss av observation då vi ville ha med barn och pedagogers handlande i vardagen. 

När det gäller pedagogerna var vi främst intresserade av deras omedvetna styrningar och detta 

kan vara svårt att se i till exempel en intervju då pedagogen förmodligen tar upp sina 

medvetna handlingar. En enkät skulle kunna ge samma resultat som föregående påstående. Vi 

ville själva se hur miljön kunde påverka styrningar, lekar med mera och då är 

videoobservationer ett bra alternativ.  

 

7. 1 Observation 

Vi har observerat två barngrupper i åldern ett till fem på två olika förskolor vid tre tillfällen 

vardera. Vi gjorde detta för att få ett större urval då pedagogers arbetssätt och barns lekar kan 

skilja sig mellan olika förskolor beroende på bland annat lokaler och barngruppernas storlek. 

Martyn Denscombe (2009) tar upp att det finns två typer inom observationsforskningen, 

systematisk observation och deltagande observation. Den systematiska observationen 

förknippas vanligtvis med statistisk data och kvantitativa studier menar Denscombe. Den 

deltagande är mer kvalitativ då den innebär att forskarens syfte är att komma åt situationer för 

att kunna förstå processerna och kulturen hos de som studeras. Vi använde oss av deltagande 

observation. En sak som är viktig att tänka på är de naturliga miljöerna, det handlar bland 

annat om att forskaren i största möjliga mån inte ska störa den naturliga miljön som finns då 

det kan påverka de som studeras. Det som observeras skulle vara något som skulle ske även 

om det inte fanns någon som observerade.  

Vi valde att i vår studie filma med videokamera då det blev lättare att se och minnas, men 

även för att kunna gå tillbaka och analysera på nytt då analysen påverkas av trötthet, vårt 

humör, om vi är hungriga och så vidare. Eidevald (2009) menar att observation med 

filmkamera är en bra metod för att kunna gå tillbaka i sin empiri för att kunna vrida och vända 

på materialet som Eidevald uttrycker det. Vi valde att komplettera med fältanteckningar då 

minnet är selektivt, det är lätt att glömma saker, det kan dock innebära att vi störde den 

naturliga miljön.  

 

7.2 Urval och genomförande 

Vi valde att i första hand kontakta förskolor där vi tidigare har arbetat samt haft vår 

verksamhetsförlagda utbildning eftersom vi tänkte att förskolepedagogerna redan kände oss 

och kunde agera grindvakter samt att föräldrar hade kännedom om vilka vi var. En grindvakt 
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är enligt Denscombe (2009) en person som kan hjälpa oss att få tillträde till de miljöer vi 

väljer att observera. Grindvakten hjälper till att underlätta tilliten och kontakten mellan oss 

och barnen samt föräldrarna. 

 

Första kontakten med förskola A togs per telefon för att få ett godkännande att komma dit för 

att observera. Förskola B besökte vi personligen första gången på grund av telefonproblem. 

Andra kontakten blev att vi tillsammans åkte till förskola A och visade vilka vi var för 

personalen och lämnade ut samtyckeslappar som de själva fick signera (se bilaga 1), samt 

hängde lappar på barnens hyllor i hallen för vårdnadshavares godkännande (se bilaga 2).  

Förskola B åkte en av oss till och lämnade lappar för pedagogers samt vårdnadshavarens 

godkännande, även här hängdes de upp på barnens hyllor. Vi studerade även lokalerna för att 

avgöra vart vi kunde placera kameran så att den skulle störa så lite som möjligt En dag innan 

själva observationen åkte vi tillbaka till förskolorna för att samla in samtyckeslapparna. På 

förskola A hade inte alla kommit in ännu, så vi fick avvakta till själva observationsdagen med 

att bestämma hur vi skulle lägga upp arbetet rent lokalmässigt. På förskola A fick vi in alla 

godkännanden i tid och kunde filma alla barn, på förskola B var det några vårdnadshavare 

som inte godkände medverkan. Barnen som inte fick medverka fick möjligheten att gå ut och 

leka istället. 

 

Under vår pilotstudie inför den riktiga studien så märkte vi att vissa barn blev väldigt 

påverkade av kameran, vår närvaro verkade spela mindre roll. Så vi bestämde oss att inför de 

riktiga observationerna skulle vi sätta oss i en ring med barnen och låta dem titta på kameran 

och bli lite mer vana med att ha den i närheten. Några barn blev påverkade och andra inte. 

 

Vi har valt att titta på leksituationer där pedagogerna inte genomför någon aktivitet med 

barnen, detta för att kunna se pedagogernas eventuella styrning, och för att komma åt de 

situationer som Ingemar Gens i inledningen kallar för ”den fria leken”. 

 

När vi tittat igenom våra observationer, har vi valt de scener som är relevanta för vårt arbete 

baserat på våra frågeställningar. Vi valde materialet där skillnader i bemötanden under lek 

förekom, och även där miljön hade en inverkan.  
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7.3 Tre olika läsningar 

Vi använde oss av multipla läsningar i vår analys och utgick ifrån Christian Eidevalds tre 

läsningar vilka han tar upp i sin avhandling (2009). Dessa läsningar innebär som vi tidigare 

nämnt att i den första läsningen är könet och genus biologiskt, i den andra läsningen att könet 

är biologiskt och genus är en social konstruktion samt i den tredje läsningen att både könet 

och genus är en social konstruktion. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) nämner att 

multipla tolkningar av en analys kan ge vidgad förståelse av ett fenomen eftersom flera olika 

alternativa analysmöjligheter tillsammans med teori kan vara giltiga på olika sätt. Dessa 

tolkningar behöver inte heller strida mot varandra.  

 

7.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Denscombe (2009) påpekar att en kvalitativ metod kan vara svår att mäta då resultatet blir 

baserat på de tolkningar som forskaren utgår ifrån. Därmed kan det bli problematiskt för 

andra forskare att utföra samma forskning och få exakt samma resultat. För att kunna 

kontrollera tillförlitligheten i en kvalitativ studie ska studien visa de tillvägagångssätt och 

beslut som tagits under studiens gång så andra forskare kan ta del av detta och bedöma 

rimligheten i dem. Det innebär alltså att det ska vara möjligt att följa forskningsprocessen och 

kunna granska den.  

För att öka trovärdigheten i vårt arbete har vi beskrivit våra tillvägagångssätt tydligt för att 

öka tillförlitligheten till vårt material.  

 

Denscombe (2009) fortsätter med att forskarens ”jag” är en viktig del av analysen i en 

kvalitativ studie. Forskare bär på sina övertygelser och värderingar vilka inte helt kan 

uteslutas från analysprocessen. Han poängterar att det är viktigt att redogöra för sitt ”jag” och 

den inverkan det har på forskningen. För att tydliggöra våra ”jag” har vi återkommande under 

studien redogjort för våra ståndpunkter gällande olika frågor.  
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8 Etiska aspekter 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer
3
 (2003) vilka ställer fyra 

krav för ett individgrundskydd för deltagare i en studie: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Deltagarna har innan observationerna ägt rum 

informerats om studiens syfte, att de är garanterade anonymitet samt att de uppgifter vi har 

inhämtat behandlas konfidentiellt och att de förvaras på så sätt att inga obehöriga har tillgång 

till dem. I de fall barnen har två vårdnadshavare har båda fått lämna sitt skriftliga samtycke 

till att barnet videoobserveras. De har också fått vetskapen att de när som helst kan välja att 

avsluta sitt deltagande samt att uppgifterna bara kommer att användas till vår uppsats. På båda 

förskolorna hade vi fått in alla som godkände medverkan inom en vecka, dock var det två 

barn som inte fick godkännande att delta och dessa blev inte filmade utan erbjöds möjligheten 

att gå ut och leka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Vi är medvetna om att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är utbytt mot God forskningssed (2011) i 

kurslitteraturen. Då vi redan hunnit kontakta vårdnadshavarna och använt oss av de etiska principerna i likhet 

med vad kurshandledningen sa kommer vi använda oss av dessa. 
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9 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att börja med att beskriva hur förskolorna ser ut för att sedan 

redogöra för våra två första frågeställningar, vad miljöerna signalerar och vad barnen leker i 

dem. Vi har valt ut och beskrivit de miljöer som är aktuella för vårt resultat. Efter det följer 

utvalda observationer där vi redogör för vår tredje frågeställning, vilken styrning vi kan se 

från pedagogerna. Vi kommer att i de tre läsningarna ge förslag på olika tolkningsmöjligheter 

som kan förklara pedagogens agerande. 

Vi vill förtydliga att vi inte påstår att pedagogerna har den syn på barn som vi använder när vi 

tolkar utifrån Eidevalds läsningar. De situationer de är med i får bara agera exempel för hur 

man skulle kunna tolka dem. 

Stina förekommer mycket i vårt material eftersom hon var den pedagogen som råkade vara 

ensam med barnen under första observationsdagen. Det innebär inte att hon behöver vara en 

pedagog som skiljer på pojkar och flickor. Alla hennes handlingar kan inte tolkas som att det 

är medvetna styrningar. 

 

9.1 Beskrivning av lokalerna på förskola A. 

När man kommer in i lokalerna hamnar de i ett stort rum som vi kommer benämna stora 

lekrummet. Till vänster finns en liten träbänk framför ett bord avsett för duplo. Till höger 

finns två större soffor. Den ena soffan står bredvid bokhörnan och bilhörnan. Soffan mittemot 

står bredvid en docksäng, en bokhylla med diverse köksprylar, väskor, halsband med mera 

följt av en spis. Det finns även en spegel på väggen. Mitt emot står ett stort plasthus. Under 

fönstret bredvid huset står en soffa. I den avdelningen där köket och matplatserna är finns ett 

stort dockhus i trä. På väggarna finns hyllor för ritmaterial, spel och pussel och i rummet finns 

även en lekbänk med fin sand. Det stora rummet har en smalare gång som leder in till 

skötrummet med en toalett. Här finns även plats för vattenlek. Till höger i gången finns ett 

kuddrum, ”kuddis”, som består av ett lekhus med madrass i, två ribbstolar på väggen, en 

rutschkana i plast och en större träbåt och många stora kuddar.  

Rummet bredvid är en ateljé fylld av skapande material. Det finns ett lågt bord med 

tillhörande stolar. På väggen till höger från dörröppningen finns väggfasta hyllor med mycket 

material och färdiga alster på tork. Till vänster finns ett högt skåp med diverse material så 

som papper med mera. Efter skåpet kommer diskhon med ett överskåp med olika färger. Det 

finns ett underskåp med för oss okänt material. Det finns även en riddarborg med riddare 

ståendes i rummet inskjuten under ett litet bord. 
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 Rakt fram i det stora rummet från ingången sett finns en större hall för barnens hyllor och 

ytterkläder med en toalett och handfat. Bredvid ingången finns en inglasad balkong där de 

mindre barnen sover i barnvagnar. När man kommer in från stora lekrummet in i matrummet 

finns en balkong frakt fram. Till vänster finns kylskåp, diskmaskin, en liten spis med 

tillhörande bänkskivor och diskho. I hörnet står pedagogernas dator. Mitt i rummet står ett 

runt matbord, ett rektangulärt matbord och ett stort lågt bord hopsatt av flera små. Det låga 

bordet används av barnen till att spela, pussla, dega med mera. Vid väggen mittemot 

dörröppningen finns en bokhylla med pedagogernas böcker samt visst pysselmaterial. Sen 

kommer ett sandbord med bland annat bilar och plastdjur. Efter det kommer ett fönster med 

ritmaterial på fönsterbrädan. På väggen mitt emot datorn och bänkskivorna finns väggfasta 

hyllor med spel och pussel följt av en skänk där barnen har varsin låda. Till höger om 

dörröppningen står ett dockhus i trä med tillhörande dockor och möbler.  

 

9.2 Beskrivningar av lokalerna på förskola B 

Det första rummet man kommer in i är en liten hall med plats för stövlar och skor. Det finns 

en personaltoalett och plats för deras ytterkläder. Efter det finns en dörr in till barnens hall 

med deras hyllor. Det finns ett lågt bord i mitten, en dator och en toalett för barnen. Till 

vänster ligger skötrummet med en liten toalett. En liten gång leder vidare från hallen till 

matrummet där det första man möts av är en hörna med duplo. Matrummet består av två bord. 

Direkt till vänster kommer ett bord och en hylla med pussel och pedagogernas saker. Fler 

pussel och spel finns i ett inbyggt skåp i gången som bara pedagogerna har tillgång till. Sedan 

följer ett kylskåp och ingången till det stora lekrummet. Direkt efter kommer ingången till det 

lilla lekrummet. Till höger om den lilla gången finns ateljén. I mitten av ateljén finns ett stort 

bord som fungerar som rit- och matbord. Direkt till höger finns en skänk med barnens lådor. 

Ovanför skänken finns två hyllor, en större och en mindre, den mindre används mer för 

avlastningsyta och på den större finns målarfärger, lim, smålego och annat som barnen inte 

ska kunna ta av själva. På andra sidan rummet finns en diskbänk med skåp och lådor under. 

Lådorna används för avlastning och skåpen innehåller underlägg, penslar och muggar. Efter 

diskbänken kommer tre bokhyllor på rad, en utan dörr och två med. Bokhyllan utan dörr har 

sex hyllplan och på de översta finns bland annat pärlor medan det finns garner på de lägre. De 

stängda bokhyllorna innehåller papper och annat material som barnen får fråga om lov innan 

de får ta av. I ateljén finns en dörr till ett mindre utrymme som benämns som dockvrån med 

bland annat en spis, docksäng, bord och dockor. Ett litet kontor som även fungerar som 

personalrum kommer efter ateljén. På väggen till vänster finns två ribbstolar med en tjock 
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madrass under. Bredvid den finns ett litet lekhus med tygtak och en liten rutschkana. I hörnet 

finns en stor röd matta som fungerar som samlingsmatta. Det finns en spegel på väggen, 

ovanför finns en hylla med en cd-spelare. Sedan kommer två rumsavdelare följt av en soffa 

och bokhörna. Bredvid soffan finns ett lågt bord med en riddarborg. Det lilla rummet har 

också en stor röd matta i mitten av golvet. Rakt fram från ingången finns en lägre hylla med 

byggmaterial, bilar, plastdjur och nopper, ett uppskattat konstruktionsmaterial. Efter det 

kommer två garderober där de sovande barnens madrasser och kuddar finns. Bredvid 

garderoben finns en trähylla för nappar och material så som sångpåsar. I hörnet finns ett 

bilgarage. 

 

9.3 Vad signalerar miljön på förskolorna och vilken styrning kan de bidra till? 

De situationer vi analyserar utspelar sig i kuddrummet, stora lekhallen, stora lekrummet och 

dockvrån. Därför har vi valt bort att analysera vissa miljöer som finns på förskolorna då de 

inte blir relevanta för vårt arbete. Vi återkommer dock till kuddrummet, stora lekhallen, 

dockvrån och stora lekrummet. 

 

9.3.1 Kuddrummet och stora lekhallen 

Kuddrummet är ett mycket populärt rum där det ofta går vilt till. Både pojkar och flickor 

uppskattar rummet. Kuddrummet bjuder in till lekar som innebär mycket spring, hopp och 

stoj. Ljudnivån är ofta hög. De barn som inte finner en plats i denna miljö, som de äldre 

barnen ofta ”lägger beslag på”, hamnar lätt utanför. Det är relativt ofta som de mindre barnen 

”skuffas undan” när de leker i kuddrummet då större barn kommer in. De mindre barnen är 

mer försiktiga av sig i sin lek även om de också springer, hoppar och klättrar på ribbstolarna 

när de har tillgång till kuddrummet ensamma. 

Kuddrummet kan på de förskolor vi genomfört våra observationer på anses vara ett 

könsneutralt rum. Såväl flickor som pojkar ”röjer runt” och leker fysiskt men som vi nämnt 

tar de större barnen ofta över rummet även om det är lockande för de yngre.  

 

Stora lekhallen inbjuder precis som kuddrummet till lite mer fysiska lekar tack vare 

utformningen med ribbstolar, tjockmatta och lekhus. I rummet finns även ett hörn där en soffa 

står som inbjuder till lite lugn och ro där barnen bland annat kan sitta och läsa böcker.   
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9.3.2 Stora lekrummet och dockvrån 

Miljön i stora lekrummet tolkar vi som väldigt könsmärkt med en utpräglad dockvrå, och 

större lekhus i plast. Det finns en liten bilhörna skild från dockvrån med en liten bokhylla. 

Detta bjuder in till lekar som kan upprätthålla dikotomin mellan pojkar och flickor. Hultman 

(2011) tar upp risken med miljöer med begränsat innehåll, barn tenderar att uteslutas då det 

inte finns leksaker till alla.  

 

9.4 Vad leker barnen i de olika miljöerna? 

9.4.1 Kuddrummet och stora lekhallen 

Barnen leker mycket fysiska lekar, inga leksaker ska finnas i rummet utöver den inredning 

som hör dit. Barnen tar dock gärna med sig leksaker, som till exempel bilar, dockor och får 

ofta tillsägelser om det. Barnen klättrar gärna på ribbstolarna och hoppar ner på madrassen 

under. De större barnen dominerar rummet samtidigt som de mindre barnen blir hämmade när 

det är större barn närvarande, de håller sig på avstånd. Det finns tillfällen där de mindre 

barnen ska vara i kuddrummet för att leka ensamma men snart kommer det snart större barn 

som tar över rummet.  

Det förekommer brottningslekar, hopp från ribbstolarna, de hoppar runt på kuddarna, de 

klättrar lite i båten även om vi ser att den inte används i så många lekar och de åker 

rutschkana. Vi ser ingen direkt skillnad i lekarna, det finns flickor som är med på att hoppa 

från ribbstolarna, brottas med mera, samtidigt som det finns pojkar som är med och leker katt. 

Även de mindre barnen hoppar runt på kuddarna och från ribbstolen när de är själva i rummet. 

Kuddarna är ”avstamp” vid hopplekar. Kuddarna används även som en förlängning av 

rutschkanan. 

I stora lekhallen leker barnen mycket i lekhuset, hoppar från ribbstolarna ner på mattan, leker 

med diverse byggmaterial även riddarborgen används. Även här får vissa leksaker inte 

förekomma, såsom duplo, bilar, pussel med mera.  Soffan i rummet används mest till nyvakna 

barn och läsvila.  

  

9.4.2 Stora lekrummet och dockvrån 

I stora lekrummet är sofforna ett mycket populärt inslag och det är ofta barn sitter där och 

tittar i böcker. Viss lek förekommer i bilhörnan. I dockvrån leker barnen att de lagar och äter 

mat, de bjuder varandra och pedagoger på ”fika”. Barnen tar ofta med plastmaten till soffan, 
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dockor och väskor tas med därifrån in i bland annat kuddis. Barnen skjutsar runt varandra i 

dockvagnar och mattan som finns används ofta till samlingslekar. 

 

9.5 Exempel på styrning in i könstraditionella lekar av pedagoger på förskolan? 

Kalle leker med bilar i kuddrummet. Gustav leker också med bilar i samma rum, han klättrar 

en bit upp i ribbstolen och släpper sedan ner en bil.  

Gustav: ”Neej, den kan inte”.  

Pedagogen Stina frågar: ”Är det dina bilar det där, Gustav?” En flicka kommer och ställer 

sig framför kameran och pratar med mig och skymmer sikten.  

Stina: ”Gustav! Är det våra bilar det där?” Stina går fram till Gustav som ligger på den 

tjocka mattan nedanför ribbstolarna och leker med bilarna.  

Stina: ”Dom där köpte ju vi alldeles nyss och jag tror att..” (ohörbart då flickan som stod 

framför kameran pratar med mig om att Stina syns i bild i filmkameran). Stina sitter nu nära 

Gustav och pratar.  

Stina: ”… Inte kasta…” Flickan står återigen framför kameran och skymmer bilden.  

Stina: ”Då går de sönder igen. (ohörbart). Det där är hans egna.” Stina syftar på Kalle och 

hans bilar.  

Kalle: ”Dom är hårda (ohörbart). Dom är stenhårda!” 

Stina säger till Gustav: ”Dom där är ju våra så dom vill jag inte att du kastar.” Gustav 

klättrar upp i lekhuset där Kalle är. Stina reser sig för att lämna rummet.  

Gustav säger till Kalle: ”Vill ha dom. Jag vill ha dom.” Kalle håller upp sina bilar framför 

Gustav. Han går sen för att klättra ut ur lekhuset i ett hål.  

Kalle: ”Jag vill ha dom.” Han hasar ner ut ur kojan. Gustav ställer sig vid kanten av kojan där 

det finns en kudde som ligger så den skapar en inbjudande nedförsbacke för bilarna. Han låter 

bilarna åka ner så de far i golvet. Under tiden håller Stina på att lämna rummet.  

Stina:” Du, Gustav. Vi kastar inte dom då. Som är helt nya. Dom får vi köra med på golvet 

vet du.”  

Gustav: ”Dom gjorde så här”.  

Stina:” Ja.”  

Gustav: ”Tjutju” (gör ljud med munnen).  

Stina: ”Lite grann kanske dom hoppar men..”  

Gustav: ”Dom hoppar.” 

Kalle: ”Gustav, Stina, titta!”  
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Stina:”Ja (ohörbart, flickorna i rummet låter) ”…kul ja… Det är ju bra om dom kör på 

mattan. Då kanske dom inte går sönder (ohörbart). Går det inte ner för rutschkanan då?” 

Pojkarna är kvar i lekhuset vid kudden som agerade nedförsbacke.  

Kalle: ”Titta fröken”. Kalle låter sina bilar köra ner för kudden.  

Stina: ”Oj” Han plockar upp dem och går utanför kameran.  

Gustav: ”Kolla här”. Gustav kör sedan sina bilar ner för kudden lika våldsamt som i början. 

Stina har lämnat rummet. 

Analysen på denna situation kommer efter nästa observation då vi anser att båda går ut på 

samma sak men könen skiljer sig.  

 

Pedagogen Stina går in till barnen i kuddrummet. Hon öppnar dörren. 

Stina: ”Nu har vi öppet här” Barnen där inne leker och stojar. Felicia står med en docka och 

en väska mitt i rummet och verkar inte riktigt veta vad hon ska göra. Stina tar henne om 

axlarna och styr henne mot dörren. 

Stina: ”Så har vi dockorna borta i dockhuset tror jag.. för annars blir det.. (ohörbart)” 

Felicia går då ut ur rummet. Samtidigt leker Kalle med två bilar i rutschkanan, kör dem upp 

och ner. Han sätter ordentlig fart på en bil så den åker ner på andra sidan och det skramlar när 

den åker i golvet. Stina uppmärksammar detta. 

Stina: ”Kommer du ihåg vad jag sa om bilarna? De går sönder, jag vill inte att du kastar 

dem. De får åka nedför rutschkanan bara.” Kalle fortsätter med sin billek i rutschkanan.  

 

Analys av observation: 

Vi ser att bilar ofta finns i rummet och leks med även fast leksaker inte ska förekomma i 

rummet.  

Enligt Eidevalds första läsning som innebär att könet och genus är biologiskt (jämför sidan 2) 

kan vi tolka denna situation som att pojken ur en biologisk synpunkt anses vara mer fysisk i 

sina lekar än vad flickor är och att detta då kan motivera pedagogens agerande då pojken får 

vara kvar och flickan får lämna rummet. Som Eidevald (2011b) nämner så ligger pedagogens 

inställning till barns utveckling och lärande till grund för den styrning som utövas. Har 

pedagogen den åsikten att pojkar och flickor är olika så kommer de bemötas olika eftersom de 

anses behöva utveckla och öva på olika saker. Bodén (2011) nämner att ett 

jämställdhetsarbete kan motiveras på flera olika sätt eftersom pojkars och flickors behov går 

att se ur flera olika teorier. Detta skulle kunna förklara att de båda pojkarna Kalle och Gustav 

får fortsätta sina lekar i den första scenen och att flickan får lämna rummet.  
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I läsning nummer två som innebär att könet är biologiskt och genus är en social konstruktion 

(jämför sidan 2) kan det manliga ses som norm och går därför före, vilket Hirdman (2003) 

noterat. Det manliga finns hela tiden i vår omgivning och det smittar av sig på oss. Mycket 

finns i oss utan att vi tänker på det och det sitter så att säga i ryggmärgen. Eidevald (2011a) 

och Hellman (2010) beskriver hur samhället utövar en påverkan på oss som lever i det genom 

bland annat reklam och filmer. Det skapas då normer som vi tar till oss och ser som 

”självklarheter” och dessa bidrar till att separera könen åt avseende vad som är ett acceptabelt 

agerande. Det kan tänkas i denna läsning att pedagogen omedvetet gör denna styrning där det 

manliga blir norm. Detta kan även tolkas som det vi tidigare nämnde om att pojkaktiviteter 

överordnas flickaktiviteter. Här kan vi tydligt se att pojkarnas lek går före flickans lek. 

Pedagogen styr flickan in till dockhuset medan pojkarna får fortsätta leka med sina bilar i 

rummet. 

I den tredje läsningen som innebär att både könet och genus är en social konstruktion (jämför 

sidan 2) tolkar vi det som att pedagogen kunde ha låtit båda få vara kvar eller gå ut med 

hänvisning till den regel som finns för rummet om att leksaker inte ska vara där. Då skulle 

barnen ses på med jämlika ögon och ingen prioriteras före den andra. Barnen skulle bemötas 

utifrån individen och inte sitt kön. 

 

Följande utspelar utanför filmkameran men ljuden kommer med. Med kännedom om 

lokalerna förstår vi att en pedagog befinner sig i soffan med tre nyvakna flickor efter vilan. 

Pedagogen Lena: ”Vad säger ni, vad är ni sugna på? Vad vill ni göra?”  

En av flickorna i soffan säger ”ajajajaj”.  

Lena: ”Gör det ont? Ska vi se vad som finns i köket? Ska ni följa med eller? (ohörbart) Ja, 

ska vi titta i köket? Kan ni lägga upp era gosedjur och nappar? Ska vi se om vi hittar något ni 

är sugna på? Ja, du får följa med.” Sedan går de ut i hallen till hyllorna.  

Lena: ”Ja, här är Tindras. Här Tindra. Ska vi gå till köket och titta? Oj, Ja, kom då, ja, vi går 

till köket och kollar vad ni är sugna på.” De passerar kameran och går in i matrummet.  

Lena: ”Det finns en, öh, flicka.. (ohörbart)” Det skramlar från matrummet vilket dränker 

ljudet men vi hör Lena säga: ”…huset…” följt av mer skrammel. 

 

Analys av observation: 

Här ser vi att det förekommer viss styrning från pedagogens sida in i vad som skulle kunna 

benämnas som en könsrollstraditionell lek. Enligt Eidevalds (2009) första läsning förutsätter 

pedagogen att flickorna vill leka med dockhuset på grund av att de är flickor. Pedagogen kan 
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tänkas göra detta val och uppmuntra flickorna till docklek utifrån uppfattningen att de 

behöver utveckla omhändertagande egenskaper som t. ex leka mammor då detta kan uppfattas 

som ett kvinnligt drag. 

I läsning två kan vi tolka det som att pedagogen har förväntningar på att flickor att ska leka 

med dockor.  

Ser vi på ovanstående situation med Eidevalds (2009) tredje läsning ser vi att pedagogen leder 

tre barn till en leksituation oberoende av kön och lekmaterial och lägger ingen värdering i kön 

eller genus. Barnen ska inte göras till flickor eller pojkar.  

 

Pedagogen Maria sitter i kuddis på kanten på den tjocka madrassen som ligger under 

ribbstolarna. Kalle och Markus klättrar på ribbstolarna och Felicia, Matilda och Tindra 

springer fram och tillbaka från lekhuset ut på madrassen.  

Maria: ”Nu är det stopp. Nu ska Markus och Kalle hoppa.” Hon sätter upp handen och visar 

att nu är det stopp. Kalle hoppar ner. Markus står på ribbstolen.  

Markus: ”Å, det här är mitt sista hopp.”  

Maria: ”Ja, nu är det din tur.” Markus hoppar ner under tiden som hon säger detta.  

Maria: ”Bra!”  

Matilda: ”Nu ska vi hoppa.” Hon och de andra flickorna har stått i lekhuset och väntat på sin 

tur.  

Maria: ”Ja, ni kan.. Varsågoda.” Sedan kommer Felicia springandes följt av Matilda. Kalle 

och Markus börjar klättra upp på ribbstolarna.  

Markus: ”Ååååh” Matilda hoppar ner på madrassen framför Maria.  

Kalle: ”Jag har starka krafter” Kalle står på ribbstolen och spänner först den ena armen och 

sen den andra.  

Kalle: ”Aaaaa, nu hoppar jag”. Tindra kommer och går på madrassen fram till Maria. 

Markus skriker: ”Aaakta!” men ingen reagerar. Maria berättar för Tindra att mamma kommer 

snart.  Tindra ramlar sen sittandes på madrassen.  

Maria: ”Åh”.  

Kalle och Markus ”Aaah!”.  

Markus: ”Jag kan inte hålla längre!”Kalle håller med och ropar ”Inte jag heller!”  

Maria: ”Nej, men vänta lite. De måste få hoppa varsin gång.” Flickorna är på väg. 

Markus och Kalle: ”tut tut tut”.  

Maria: ”Ookej” och sätter sedan upp handen som stopptecken mot flickorna. ”Stanna där då. 

Stopp”. Flickorna stannar vid kanten på lekhuset. Kalle hoppar ner. 
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Kalle: ”Jag gjorde inget helt varv”.  

Maria: ”Nej det vart inte riktigt ett helt varv”. Här börjar Matilda tuta i lekhuset och gunga 

med kroppen. Markus är redo att hoppa.  

Maria säger riktat till flickorna: ”Åh, nej stopp! Markus tar vi först.” Markus hoppar ner. 

Maria: ”Nu får ni hoppa tjejer!” 

 

Analys av observation: 

I läsning nummer ett förväntas ett visst beteende från pojkarna, något som bland annat 

Eidevald (2011b) noterat. Pojkar antas vara mer högljudda än flickor. När pojkarna tutar 

tolkar vi det som att de markerar missnöje mot att vänta. Pedagogen låter pojkarna hoppa 

innan flickorna får springa färdigt.  

I den andra läsningen får pojkarna gå före flickorna. Matilda snappade upp att pojkarnas 

tutanden fungerade för att få förtur och därför provar hon detta. Det uppmärksammas inte av 

varken barnen eller pedagogen. Matilda agerar könsöverskridande och agerar inte som en 

flicka ”ska” då flickor antas vara bra på att vänta.  

Läsning nummer tre innebär att pedagogen låter barnen springa och hoppa varannan gång. 

Det ska inte fungera med störningar alternativt så ska bådas störningar uppmärksammas.  

 

Pedagogen Anki sätter sig vid det runda bordet i stora lekhallen och sätter Wilma i sitt knä. 

Wilma ser lite hängig ut och Anki frågar hur det är och om hon har ont någonstans. Wilma 

skakar på huvudet. De tittar på några barn som leker någon form av hopplek i lekhuset. Petra 

kommer och frågar om Wilma är i kö.  

Anki: ”Är du i kö Wilma?” Wilma nickar smått med huvudet.  

Anki: ”Vad bra. Vad bra, vad schysst att du frågade” säger Anki till Petra. 

 

Analys av observation: 

I Eidevalds första läsning kan det tolkas som att pedagogen visar ömhet och att Wilma 

behöver tas om hand för att hon är en flicka. 

Vi skulle även kunna tolka ovanstående i läsning två men med kopplingen till att flickor 

förväntas vara mjukare och behöva mer omtanke och ömhet. Anki använder språket till 

flickan på ett kompenserande sätt. Istället för att säga snäll använder hon ordet schysst. Som 

Eidevald (2011a) tar upp använder pedagoger ord till pojkar de normalt skulle säga till flickor 

och tvärtom.  



27 
 

I läsning tre ser Anki ingen skillnad på att det är flickor som hoppar där just nu, det hade lika 

gärna kunnat vara pojkar. Hon låter individen leka oavsett kön och använder samma språkliga 

uttryck till alla.  

 

I en observation ser vi hur två pojkar leker vid spisen i dockvrån. Pojkarna har halsband i 

varsin stekpanna och steker dem på spisen. Det finns en cd-spelare där en saga är igång, detta 

ljud dränker pojkarnas prat. Pojkarna tar med stekpannorna för att visa en pedagog och sina 

kamrater och säger på vägen förbi kameran ”..lagar mat..”. En av pojkarna kommer leende 

tillbaka och fortsätter att steka halsbanden. 

 

Analys av observation:  

I läsning ett kan detta scenario vara helt otänkbart då pojkar inte ska vara intresserade av 

matlagning då det ur ett biologiskt perspektiv är ett naturligt inslag för kvinnan då hon under 

alla tider mer eller mindre haft den rollen. 

I läsning två kan pojkarna anses leka en könsöverskridande lek då matlagning kan förväntas 

vara en kvinnlig aktivitet. 

När det kommer till läsning tre är det två barn som lagar mat, pedagogen lägger ingen 

värdering i att det är just pojkar som leker en matlagningslek.  

 

Pedagogen Stina går in till kuddrummet där det leker många barn. Två flickor klättrar upp för 

rutschkanan och låter ganska högt.  

Molly: ”Nanananana”  

Karin: ”Eeeeiiiii!” upprepade gånger. De klättrar ner för rutschkanan och hoppar lite på 

kuddarna innan de kryper iväg över golvet bort mot båten. Stina kommer fram till dem. 

Stina: ”Är ni, Är ni sugna på att springa ute kanske?” Molly är utanför bild men Karin sitter 

mitt framför kameran på en kudde och hon tittar mot Molly när de får frågan. Hon skakar på 

huvudet.  

Stina: ”Jaså. Ni verkar lite.. Mycket spring i bena. Är det det?”  

Karin: ”Neej”. Hon skakar på huvudet och går till båten för att greja lite med flaggstången. 

Molly går förbi kameran mot dörröppningen.  

Stina: ”För om ni vill kan ni gå ut till Lena.”  

Karin: ”Jag vill inte.”  

Stina: ”För det..” Hon avbryts av Molly. 

Molly: ”Det vill jag!” 
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Stina: ”Ja, gör det, för att, vet du att din mamma kommer alldeles strax och då kan du gå 

direkt. Så dra på er varsin overall då, det går jättefort.  

Karin: ”Fröken, jag vill inte gå ut.”  

Stina: ”Ja, men gör det du Molly.”  

Molly: ”Mmm”. Molly och Karin säger hejdå till varandra och båda lämnar rummet. 

 

Analys av observationen: 

Flickorna betraktas som ”vilda”. Leken avbryts och pedagogen vill styra deras ”vilda” 

uppförande till en annan plats alternativt avsluta den. Tullgren (2004) kallar det för frirum när 

den vilda leken styrs bort från förskolans mittpunkt då den anses vara för högljudd och störa 

andra. Vi har ett observationstillfälle där några pojkar lekte ”vilt” och blev ombedda att gå ut 

för att springa av sig. Av tidsbrist transkriberade vi inte båda sekvenserna utan valde denna 

för att den kom upp först i vårt material. Pojkarna som ombads att gå ut tilltalades med sina 

namn och en uppmaning att gå ut, flickorna nämns inte vid namn och får inte en uppmaning 

utan en fråga om intresset för att gå ut. Miljön i rummet signalerar för lite vildare lekar men 

ändå uppmanas barnen att flytta sina lekar utomhus när det blir för högljutt. Det skulle kunna 

läggas under Eidevalds andra läsning där genus är en social konstruktion och med hänvisning 

till Eidevalds enkätundersökning (2011a) finns aktiviteten ”tumla runt i kuddrummet” som en 

könsöverskridande aktivitet för flickor. I Eidevalds tredje läsning tas det ingen hänsyn till 

könet utan alla är lika. Vi hittar inget i denna observation vi kan lägga in i läsning ett.  
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10. Sammanfattning och diskussion 

Vi kommer här att sammanfatta och diskutera våra resultat. Vi delar upp diskussionen och 

börjar med analysdiskussion, följt av vad förskolans styrdokument säger i förhållande till vad 

vi har sett. Vi avslutar diskussionen med en metoddiskussion. 

 

Relaterat till vårt syfte har vi under vår studie inte sett så många exempel på styrningar in i 

könsrollstraditionella lekar men däremot flera situationer som bekräftar det vi nämnt under 

inledningen och bakgrunden, nämligen att pojkar och flickor bemöts olika. Vi anser att 

bemötanden är en form av styrning. Detta visar vi i våra analyser. När det kommer till miljön 

ser vi att de leksituationer som skapas på förskolan styrs av hur miljöerna är uppbyggda. 

Dockvrån talar tydligt om att det ska ske dock- och matlagningslekar där samt att kuddis är ett 

rum för rörelse. Som Hultman (2011) skriver så kan det vara svårt för barnen att se bortanför 

dessa miljöer. Vi ser att miljöerna på förskolorna är könskodade med exempelvis 

riddarborgen som står i ett annat rum än dockvrån. Som Bodén (2011) säger kan detta 

förstärka till en uppdelning mellan könen då barnen uppmuntras att leka på olika håll. 

 

10.1 Analysdiskussion 

 

I en av våra observationer har en flicka med sig en docka och väska in i kuddis men hon styrs 

ut ur rummet och utesluts ur kuddis på grund av leksakerna hon håller i. Vi ställer oss 

frågande till varför hon inte kan få leka i kuddis trots leksakerna? Hon kanske ville åka båt 

med dockan alternativt leka i lekhuset? Särskilt frågar vi oss detta efter att ha sett hur 

pojkarna i vår första observation (se sidan 17-18) tillåts att leka med bilar i kuddis trots att en 

hörna på förskolan är avsedd för billek med bland annat parkeringshus och bilmatta precis 

som det finns en dockvrå. Pojkarna får fortsätta med sin billek trots tillsägelser från 

pedagogen. Hon verkade ge upp när tillsägelserna inte hörsammas? Vi har inga bra svar på 

varför pedagogen väljer att lämna rummet och låter pojkarna leka vidare. 

 

När det kommer till pojkarna som hoppar och flickorna som får vänta (se sidan 20-21) ställer 

vi oss frågan varför flickorna inte fick springa när det var deras tur. Vi ser att pojkarna får gå 

före flickorna när de väsnas och stör för att få pedagogens uppmärksamhet. Vi uppfattar det 

som att pojkarna är medvetna om att deras störningar ger förtur i leken. Då de fick hoppa först 

så eliminerade pedagogen det störande momentet så att flickorna fick springa ifred. Vi har 
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uppfattningen att pedagogen gör detta utan att reflektera över situationen. Det går lite på rutin 

att låta den som låter mest komma först. Men när flickan störde och sökte uppmärksamhet 

togs det ingen notis om henne. Vi funderar på varför hon inte uppmärksammas och kommer 

inte fram till någon annan förklaring än att pedagogerna och barnen inte hör henne. 

 

I den situation där flickorna uppmanas att gå ut och leka (se sidan 22) kan vi se att 

pedagogerna försöker styra bort alla barn från den alltför högljudda och vilda leken. Det är 

intressant att notera att flickorna benämns som en grupp medan pojkarna tilltalas med sina 

namn, samt att flickorna får en fråga om intresset för att gå ut medan pojkarna inte får något 

val. En pedagog säger när pojkarna kommer in att ”de behövde det”. Det motiveras ofta med 

att pojkarna ”behövde” det. Pedagogerna har skapat ett rum där övervakning inte hela tiden 

krävs vilket bland annat Nordin-Hultman (2004) skriver om. Vi upplever det som ett 

organiserat kaos i kuddis där det är tillåtet att agera ut i vissa fall. Detta är en miljö som 

bjuder in till en viss typ av aktivitet men som inte alltid tillåts. 

Den styrning som ledde in i en könsrollstraditionell lek (se sidan 20) är den med pedagogen 

Lena och de mindre flickorna som leddes till dockhuset efter vilan. Vi har under våra 

observationer sett att dessa flickor gärna leker med dockor och väskor i de olika miljöerna på 

förskolan. Då barn är intresserade av en särskild leksak ska det givetvis uppmuntras eftersom 

barnens intressen ska styra verksamheten på förskolan. Pedagogen är rimligtvis medveten om 

barnens egna intressen och utgår efter dessa när hon föreslår en aktivitet. Det går dock att 

spekulera i hur intresset uppkommit. Har intresset funnits sedan tidigare eller kan det bero på 

eventuell styrning och uppmuntran som gjort att det blivit så pass stort hos flickorna? Vi ser 

också en risk i att uppmuntra barnen att leka samma lekar ofta då förskolan rymmer många 

tillfällen till olika aktiviteter. Som Eidevald (2009) och Öhman (2011) poängterar så tenderar 

pedagoger att bemöta barn stereotypt och utifrån deras kön. Öhman (2011) visar på faran med 

att lekar utan tillsyn tenderar att bli könsstereotypa men vi ser även en risk i att lekar kan bli 

könsstereotypa även med pedagogers närvaro. Särskilt om barnen inte erbjuds andra alternativ 

utan föreslås samma aktiviteter ofta. Då flickorna gärna leker med dockor behöver kanske 

pedagogerna stiga in aktivt och föreslå andra lekar för att ge barnen mer variation och 

möjlighet att få prova på och utveckla förmågor utan att bli begränsade av könsroller vilket 

förskolans läroplan poängterar.  

 

Vid pojkarnas kökslek (se sidan 22) kan vi se att de i likhet med vad Öhman (2011) påpekar 

provar en annan roll i sin lek. De leker med något som vanligtvis förknippas med flickor. Som 
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Hellman (2010) och Eidevald (2011b) noterat så påverkar samhället, med bland annat reklam, 

hur vi ser på genus och vad som kan anses vara ett acceptabelt agerande. Vi ser att kökslek 

idag kan ses som mer accepterat för pojkar då matlagning för tillfället har ett stort fokus i 

samhället med flera matlagningsprogram med manliga kockar på tv, recept i många olika 

tidningar samt att pojkar förekommer på bild vid köksmiljöer i leksakskataloger. Öhman 

(2011) framhåller att även barn bidrar till att skapa förväntningar på varandra. Vi ser att 

barnen inte tar någon notis om att pojkarna leker en kökslek och vi tolkar detta som att det är 

en acceptabel lek för alla på den här förskolan. Dock har vi noterat att de större barnen inte 

leker i köks- och dockmiljöerna. Vi funderar på vad det kan bero på och varför intresset för 

kökslekar svalnar när de blir lite äldre. 

 

Anki använder sig av ett kompenserande språk (se sidan 21) när hon pratar med flickan och 

berömmer henne för att hon bjudit in till lek. En förklaring kan vara att pedagogen anser att 

pojkar och flickor behöver ta till sig av ord och uttryck som normalt riktas till det andra könet. 

Det är en grundläggande tanke i det kompensatoriska arbetssättet som Eidevald (2011a) 

påpekar som även inkluderar talet till barn. Anki bjuder in barnet till leken vilket är en 

medveten styrning. Här skulle vi kunna tolka detta som att Anki styr in barnen i aktiviteter de 

anses behöva stärkas i. Vi kan även tolka detta som att hon styr in barnen i aktiviteter de 

normalt inte tar initiativ till själva. 

När det kommer till det kompensatoriska arbetssättet, vilket bland annat Eidevald (2011a) och 

Bodén (2011) nämner är vanligt förekommande på förskolor, har vi tittat efter detta under 

våra observationer. Det finns inget utpräglat arbetssätt där det arbetas kompensatoriskt på de 

förskolor vi besökt, dock kan vi se att en del pedagoger använder språket kompenserande. Vi 

upplever det som tillåtande miljöer, fast de kan anses vara könskodade, där kön inte spelar så 

stor roll när det gäller barnens val av lekar. Barnen har ibland svårt att se bortanför 

exempelvis köksdelen i dockvrån då det bara finns ett visst material att leka med där. De blir 

på grund av detta styrda att leka matlagningslekar även fast pojkarna har fantasin till att 

använda halsband som mat. 

 

10.2 Hur förhåller sig vårt resultat till förskolans läroplan? 

Nedan redogör vi för vad som står i förskolans läroplan gällande genus, leken och miljön. 

Läroplanen är tolkningsbar och vi har gjort våra tolkningar på de citat vi nämner. 

 

Förskolans läroplan säger  
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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. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/2010 

s5). 

 

I vår studie har vi fått bekräftelse på att barnen ibland bemöts könsstereotypt, bland annat att 

flickor får vänta och pojkar går före.  

Vi har även sett en uppenbar styrning in i en könsrollstraditionell lek. Detta motsäger 

läroplanen som är tydlig med att pojkar och flickor ska få möta aktiviteter utan att begränsas 

av stereotypa könsroller. 

 

Öhman (2011) tar upp att lek bara nämns i förbigående i förskolans läroplan, reviderad 2010, 

bland mål att sträva mot samt att den inte nämns alls under riktlinjerna. Hon menar att leken 

får en allt mer undanskymd plats i förskolan. Leken har en viktig funktion för barns 

utveckling. Vi ser problematiken i att leken får mindre plats i förskolan när den är så viktig 

för barns utveckling och lärande. Gens (2012) säger i sin artikel att den fria leken bör tas bort 

ur förskolan till dess att barnen tillåts att leka med allt material och alla leksaker. Vi blir 

oroliga för att det skulle leda till ännu mindre lek på förskolan om den fria leken tas bort. 

Förskolans läroplan säger  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. (Lpfö 98/2010 s7) 

 

Som vi tidigare nämnde är vi av åsikten att leken är viktig. I leken kan barn få utforska 

könsroller och prova på andra möjligheter att uttrycka sig. Vi ser att pedagogerna har ett 

ansvar för leken. Som Öhman (2011) och Hellman (2010) noterat är leken den plats där barn 

prövar könsroller och att pedagogernas gensvar på detta påverkar barnens syn på genus.  

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. (Lpfö 98/2010 s 6) 

 



33 
 

Vi tolkar ovanstående citat som att förskolan ska tillhandahålla miljöer där barn har möjlighet 

att aktivt utforska könsroller. Detta skulle kunna rättfärdiga miljöer som exempelvis bilhörna, 

dockvrå och byggrum. Pedagogerna har här ett ansvar att se till att alla barn får tillgång till 

dessa miljöer och uppmuntras att leka i dem.  

 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. (Lpfö 98/2010 s 12) 

 

Vi har tidigare nämnt att barnens intresse ska styra verksamheten på förskolan. För att få en 

bra miljö kan pedagogerna ta hjälp av barnen, fråga hur de vill utforma sin miljö på förskolan. 

Här krävs att pedagogerna lyssnar på barnen men även att de observerar dem för att se hur 

barnen har användning av utformningen. De får vara vaksamma på att utformningen av miljön 

inte blir allt för könsstereotyp. 

 

På förskola B kan stora lekhallen upplevas som lite lugnare än kuddis på förskola A fast det är 

ungefär samma lekar som förekommer. Tullgren (2004) och Nordin-Hultman (2004) tar upp 

om rummens placering i verksamheten. Vi upplever att kuddis kan ses som ett frirum en bit 

bort från det som vi upplever som förskolans mittpunkt. På förskola B uppfattar vi det som att 

matrummet är mittpunkten och att stora lekhallens placering, precis bredvid, kan bidra till att 

det är lite lugnare då pedagogerna har mer överblick.   

 

Vi anser oss vara genusmedvetna men kan ändå komma på oss själva att bemöta barn 

könsstereotypt. Precis som bland annat Eidevald (2009) påpekar så sker mycket omedvetet 

och oreflekterat. På grund av detta och vad dessa observationer gett oss är vi för att i vårt 

framtida arbete återkommande filma oss själva för att på så sätt kunna analysera vårt 

handlande. Det är lätt att tro att vi gör på ett sätt men som vi skrivit sker mycket omedvetet. 

Det blir lättare för oss och våra framtida kollegor att se hur och vad vi faktiskt gör i vårt 

bemötande av barnen.   

 

10.3 Metoddiskussion 

Vi har varierat vårt arbetssätt med att använda filmkamera och fältanteckningar. 

Fältanteckningarna valde vi dels av den anledningen att det förekom barn som vi inte fått 

godkännande att filma samt en vikarie som vi inte ville inkludera i vårt material då hon inte är 
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ett inslag i barnens vardag under en längre period. Filmkameran valde vi för att kunna fånga 

pedagogernas och barnens ageranden på film för att kunna återgå till dessa under analysen. 

 

Efter den samling vi hade med barnen där vi berättade vilka vi var och visade filmkameran 

var vår tanke att barnens intresse att göra sig till framför kameran skulle minska. Det fanns 

vissa barn som inte blev påverkade av kameran men några ville gärna filmas hela tiden och 

ställde sig mitt för linsen. Det här förekom främst på förskola A och vi antar att det är barn 

som tycker det är roligt att stå i centrum. Vi funderar på om de hade uppträtt på liknande sätt 

om de inte kände en av oss. 

 

Vi upplever att det var en fördel att ha återvänt till tidigare VFU-platser för att genomföra 

våra observationer på grund av att barnen och pedagogerna vet vem åtminstone en av oss är. 

Det kan leda till att de känner en trygghet och inte tänker så mycket på hur de agerar. 

En nackdel kan vara att de blir för trygga och kommer till oss om det uppstår någon situation 

där de behöver en vuxens hjälp. En annan fördel som även kan vara en nackdel är att vår 

analys kan påverkas av vår förförståelse om verksamheten och riskera att läsa in för mycket i 

situationer som uppstår. Vi ser en svårighet i att ha viss kännedom om pedagogerna då vi gör 

våra tolkningar utifrån tre olika tänkbara läsningar. En fördel kan vara att vi kan ha viss 

förståelse för tanken bakom pedagogens agerande. Nackdelen med detta kan vara att vi under 

vår analys skulle kunna bortförklara pedagogers och barns agerande och har en vilja att 

placera dem under en viss läsning. Vi vill förtydliga att vi anser att det inte är något vi har 

gjort då vi även ger alternativa förklaringar på observationerna i de olika läsningar vi tar upp. 

Vi upplevde det som positivt att en av oss har varit på förskolan tidigare och den andra inte. 

Det gav oss en syn utifrån som gjorde att vi kunde se objektivt på verksamheten. 

Hade vi gjort fler observationer hade vi självklart fått mer material men då det gäller en c-

uppsats anser vi att det är tillräckligt med tre tillfällen på varje förskola. Vi har en viss tid att 

förhålla oss till och vi tror att om vi hade haft mer tid på oss så hade vi kanske hittat fler 

situationer där det framkommer styrningar in i könsrollstraditionella lekar. 

 

11 Konsekvenser för förskolans verksamhet 

Med denna uppsats har vi noterat att det inom genusperspektivet är väldigt lätt att bemöta 

barn oreflekterat. Vi är öppna för att i arbetslaget filma varandra och sedan analysera detta för 
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att göra oss uppmärksamma på våra omedvetna ageranden. Som vi tidigare nämnt är det lätt 

att säga att man gör på ett sätt men att det sedan i praktiken visar sig vara ett annat. 

Vi har sett att pedagoger styr barn från ett rum till ett annat för att vissa lekar och leksaker 

inte är acceptabla i vissa rum. Detta påverkar och begränsar barnens lek. Barnen styrs på så 

sätt in i vissa aktiviteter som de kanske inte från början hade tänkt sig att leka. Vi vill försöka 

vara öppna i utformningen av inomhusmiljön på förskolan, där barnen inte begränsas till en 

viss plats för sina lekar. Vi vill sträva efter att barnen blir delaktiga i att skapa verksamheten. 

 

12 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua pedagogerna hur de arbetar med genus, samt hur de 

byggt upp miljön. För att sedan observera hur de gör i praktiken och jämföra om de gör som 

de säger att de gör. Det skulle även vara intressant att jämföra förskolorna med varandra  

 

13 Avslutning 

Inledningsvis byggde vi vår inspiration från Gens uttalanden i artikeln om att han menar att 

pedagogers bemötanden av barn styr de lekar de leker och att det är så det ser ut på förskolor 

runt om i landet. 

Vi tolkar det som att Gens i artikeln säger att pojkar behöver verktyg så de kan leka lekar som 

anses vara för flickor. Vi har visat en observation där vi ser två pojkar som leker matlek på 

eget bevåg och att de även tar den vidare och omvandlar halsband till mat istället för att 

använda den leksaksmat som finns. Har pojkarna fått dessa verktyg genom att se hur de andra 

barnen leker? Vi tolkar Gens som att han menar att pedagogerna måste lära barnen att leka 

lekar som ”tillhör” det andra könet. 

 Som tidigare nämns har vi exempel på pedagogstyrningar in i könsrollstraditionella lekar.  

Det har varit intressant att genomföra denna undersökning och detta har gett oss erfarenheter 

som vi kommer att ta med oss in i vår framtida yrkesroll. Vi hoppas även att andra ska kunna 

ha nytta av denna uppsats. 
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Namnförtydligande:_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hej!      2012-10-30 Bilaga 2

     

 

Vi är två studerande på lärarprogrammet med inriktning mot yngre åldrar vid Örebro 

universitet, som den här terminen skriver vår c-uppsats/examensarbete.  

Syftet med uppsatsen är att studera pedagogernas eventuella styrning av barn in i 

könsrollstraditionella lekar ur ett genusperspektiv. Vi kommer att komma hit till XXXX 

vecka 45 och genomföra videoobservationer under eftermiddagen på tisdag den 6/11och på 

eftermiddagen onsdag den 7/11 samt på torsdag för- och eftermiddag den 8/11. För att kunna 

utföra detta behöver vi även videofilma barnen på avdelningen.  

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka innebär att:  

 Alla barn, pedagoger samt förskolan, självklart är helt anonyma i arbetet och vid de 

tillfällen vi diskuterar vår uppsats med vår handledare.  

 Era och era barns namn och godkännanden kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

 Ni får när som helst välja att avbryta er medverkan. 

 Det inspelade materialet kommer att förstöras efter att betyget för uppsatsen är 

inregistrerat i universitetets betygsdatabas.  

 

Era barn kommer självklart att tillfrågas och får själva lämna sitt samtycke de också i den mån 

deras ålder tillåter det. Vi kommer att förklara för dem vilka vi är, vad vi gör och varför vi vill 

filma dem och om vi får filma dem. 

 

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Jenny Lindgren, 070-XXXXXX och Ellinore Johansson, 070-XXXXXX. 

Lärarprogrammet, Örebro universitet. 

 

Vänligen skriv under med ert namn och vem ni är vårdnadshavare till om ni godkänner att vi 

får filma ert barn. Om det finns två vårdnadshavare till barnet önskar vi i enlighet med 

vetenskapsrådets riktlinjer samtycke från er båda. 



 
 

 

Vårdnadshavare till:_________________________________________________ 

 

Namn:____________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________________________________ 

 

Namn:____________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


