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Syftet med studien är att synliggöra vilka tillvägagångssätt barnen använder sig 

av när de interagerar med varandra under den tid de själva styr över på förskolan. 

Utifrån våra tidigare erfarenheter har det väckts en nyfikenhet i vad som händer 

mellan barnen under tiden på förskolan då de har “fri lek”. Studien har undersökt 

hur barnen positionerar sig och bemöter varandra under den “fria leken”. Studien 

är kvalitativ och inspirerad av etnografin, med empiri insamlad genom 

observation som metod av förskolebarn. Analysmetoden för studien är tematisk 

analys. Studiens teoretiska utgångspunkt är inspirerad av poststrukturalismen, 

normkritiskt perspektiv och intersektionalitet. Resultatet har visat att 

förskollärarna inte finns direkt närvarande vid den “fria leken”. Samtidigt visar 

resultatet att normer kring kön och ålder då blir synliga hos och mellan barnen. 

En slutsats som kan dras är att det är viktigt som förskollärare att använda det 

normkritiska och intersektionella perspektivet för att reflektera över 

verksamheten. För att synliggöra normer i verksamheten behöver förskollärarna 

vara närvarande under barnens alla timmar på förskolan. 
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Förskolans läroplan betonar att leken är betydelsefull för barns utveckling och lärande 

och ska vara en stor del av förskolans verksamhet, samt att barnen ska få möjlighet att 

uttrycka sig (Skolverket, 2010). En del av leken på förskolan kallas i dagligt tal för “fri 

lek”, i studien skrivs detta fram som en tid på dagen då barnen fritt får välja vad de ska 

göra i den miljön och med det material som erbjuds på förskolan. Skolverket (2010) 

skriver också i läroplanen att vuxna ska ge flickor och pojkar samma möjligheter och 

ställa samma krav och förväntningar på barnen oberoende av kön. Detta påverkar vad 

barnen uppfattar som kvinnligt och manligt och på det sättet motverka stereotypa 

könsroller. Vi funderar kring faktumet att förskolan medvetet ska arbeta mot stereotypa 

könsmönster samtidigt som barnen under många timmar i veckan har “fri lek” som 

många gånger sker när förskollärarnas närvaro kommer och går. Vi har därför valt att 

undersöka hur barn interagerar med och bemöter varandra i den “fria leken” på förskolan.  

Eidevald (2009) har gjort en studie kring hur pojkar och flickor positionerar sig i relation 

till varandra och i relation till förskollärarna. I studien framkom att barnen har olika 

förväntningar på varandra som han menar kan kopplas till kön. En intressant fortsatt 

forskning enligt Eidevald skulle vara hur barn positioneras, bemöter varandra och 

anpassar sig. I förskolans läroplan står det att förskolan ska arbeta levande med vårt 

samhällslivs värden, till exempel jämställdhet mellan könen och individens frihet 

(Skolverket, 2010). Vi har en tanke om att stereotypa förväntningar på kön och andra 

normer i vårt samhälle har en stor del i vem som blir privilegierad och får makt. Dolk 

(2013) framhåller att makt och normer hör ihop. Hon tycks mena att vi människor 

anpassar oss efter samhällets normer medvetet eller omedvetet och att makt inte endast 

regleras genom lagar och regler utan att normer faktiskt har den största påverkan.  

 

Vi tänker att förskolans uppdrag om att motverka normer som begränsar barnens 

identitetsskapande bör vara levande i situationer som den “fria leken”. Vår förhoppning 

är att studien ska bidra med kunskap om hur barn positioneras, hur de bemöts och 

bemöter varandra och hur de interagerar med varandra. Kunskap om detta kan sedan 

hjälpa verksamheten att tänka kring frågor som berör normer och jämställdhet. 

1 Inledning 
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Syftet med studien är att synliggöra vilka tillvägagångssätt barnen använder sig av när de 

interagerar med varandra under den tid de själva styr över på förskolan.  

Följande frågeställningar är aktuella för studien: 

• Hur positionerar barnen sig under den “fria leken”? 

• Hur bemöter barnen varandra under den “fria leken”?  

 

 

Skolan började tänka kring arbetet med jämställdhet i slutet på 1960-talet enligt Tallberg 

Broman (2002), som beskriver att begreppet då fanns med i läroplaner. På 1980-talet 

kom det satsningar i gymnasieskolan, de ville få flickor att välja yrken där majoriteten av 

eleverna var killar. På 1990-talet blev jämställdhetsfrågan en självklar pedagogisk fråga i 

skolan. Förskolans läroplan kom först 1998 och då fanns tankar kring jämställdhet med, 

men Tallberg Broman beskriver att de skrifter som fanns innan läroplanen 

(Barnstugeutredningen och Pedagogiskt program för förskolan) hade ett överraskande 

litet innehåll kring dessa frågor.   

Ett begrepp som används inom jämställdhetsarbetet i förskolan är genuspedagogik. 

Begreppet har funnits sedan slutet av 1990-talet men först efter sekelskiftet blev det 

upplyft i media, lärarutbildningar och hos förskollärare (Eidevald & Lenz Taguchi, 

2011). Begreppet genus har funnits och använts som ett begrepp från 1970-talet. Termen 

är hämtad från engelskans gender och definieras som “[...] mer eller mindre 

överensstämmer med skillnader i kön [...]” (Connell, 2009, s. 23). Hirdman (2003) 

förklarar att begreppet kommer ifrån latin och betyder slag, släkte, sort och kön. Innan 

1980-talet var begreppets betydelse mer kopplat till generera och generation, alltså olika 

slag av substantiv, till exempel han, hon och den. Efter 1980-talet började begreppet 

användas i feministisk forskning. Alla använder inte endast begreppet genus, utan 

begreppet kön används också. Eidevald (2009) beskriver att olika forskare använder 

begreppen genus och kön på olika sätt. I viss forskning används genusbegreppet för att 

2 Syfte 

3 Bakgrund 



 

6 
 

skilja på genus och kön, där kön är det biologiska och genus det socialt konstruerade. I 

annan forskning ses både kön och genus som konstruerat. Då är det inte av intresse att se 

biologiska likheter och olikheter mellan kvinnor och män, utan hur kön och genus socialt 

konstrueras. Eidevald beskriver också att det finns de som kritiserar den ständiga 

konstruktionen då det anses nödvändigt med vissa generaliseringar. Vallberg Roth (2001) 

framhåller att begreppet kön har förståtts olika över tid, från att ha haft en enkel till en 

mångfacetterad uppfattning.  

Från 1800- till 2000-talet går det att utläsa en glidning; från kön som en naturfråga, via 
kön som en attityd- och könsrollsfråga, till kön som en mångdimensionell 
positioneringsfråga, global mänsklig rättighetsfråga och lärandefråga med såväl 
biologiska som sociokulturella förtecken (Vallberg Roth, 2001, s. 263).  

Statens offentliga utredning (2006:75) beskriver att personal i förskolan har olika 

förväntningar på flickor och pojkar. Pojkar ses ofta som högljudda och otåliga medan 

flickor har förväntningar på sig att vara tysta, lugna och rätta sig efter de regler som 

finns. Det finns en förväntan hos personalen att flickor ska hjälpa till och får ta mer 

ansvar. Detta gör att barnen snabbt märker vad som förväntas av dem utifrån sitt kön och 

bidrar själva till att cementera rollerna. Skolverket (2015) skriver att barns 

utvecklingsmöjligheter och lärande påverkas av hur barnen blir bemötta. Förskollärares 

förväntningar med utgångspunkt ur barnens kön har betydelse för hur förskollärare 

bemöter barnen. Skolverket (2016) skriver att vuxnas förhållningssätt påverkar barnens 

inställning till människor och hur de ska bemötas. Barnen har de vuxna som förebilder, 

på så sätt ser de vilka normer och värden som finns i verksamheten. Det är därför viktigt 

att kritiskt granska och reflektera över sina egna värderingar som förskollärare, då barnen 

på förskolan lär sig vad det innebär att vara pojke och flicka. Det manliga könet är 

normen beskriver Hirdman (2003), den mätbara människan och det kön som jämförelser 

sker emot. Det är till exempel kvinnor som saknar behåring i ansiktet och inte tvärt om. 

“Här jämförs kvinnor mot en norm, en statistisk konstruktion, en sammantagen idealtyp 

Man” (Hirdman, 2003, s. 59). Statens offentliga utredning (2006:75) skriver att det 

viktigaste för att förskolan ska bli mer jämställd är att förskollärares kunskap ska öka, det 

blir inte bättre endast för att det kommer fler lagar och bestämmelser. De nämner att flera 

förskolor väljer bort jämställdhetsarbetet på grund av deras kapital. Detta får aldrig 

förekomma då det inte kostar mer att arbeta jämställt än att arbeta mindre jämställt. Det 

som kan kosta är kompetensutveckling för förskollärarna.  
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Ett förekommande arbetssätt förskolor använt sig av i jämställdhetsarbetet är ett 

kompensatoriskt arbetssätt. Det innebär att förskolan delar in barnen i flick- och 

pojkgrupper för att stärka barnen i sina könsroller. Målet är att utmana och utveckla det 

som generellt inte är traditionellt för just pojkar och flickor. Till exempel att flickor ska 

bli modiga och ta mer plats eller att pojkar ska visa mer känslor och ha på sig kjolar och 

klänningar (Jämställdhetsombudsmannen, 2000). Ett känt projekt är från förskolorna 

Tittmyran och Björntomten som arbetade kompensatoriskt med könsuppdelade grupper 

ett par gånger i veckan. Resultaten blev positiva, både flickorna och pojkarna uppfattades 

som mer självsäkra när de kom till skolan. Till exempel tog flickorna mer plats och 

pojkarna var mer verbala och ödmjuka (Statens offentliga utredning, 2006:75). En kritik 

mot att dela in barn i flick- och pojkgrupper är att könsrollerna kan förstärkas om arbetet 

inte reflekteras över tillräckligt (Jämställdhetsombudsmannen, 2000). Olofsson (2007) 

framhåller en annan kritisk röst och det är att inte glömma bort individnivån. Alla flickor 

behöver inte utveckla sitt mod utan vissa flickor behöver utveckla sin empati och 

kommunikation. Därför får inte könsindelade grupper fylla hela verksamheten, utan det 

är viktigt att komplettera med individinriktade handlingar. Ett annat problem med denna 

uppdelning kan vara att människors identitet utifrån kön och sexualitet exkluderas och 

diskrimineras. RFSL Stockholm (u.å.) nämner att människor på flera olika vis inte 

identifierar sig med tvåkönsnormen eller sitt biologiska och juridiska kön, kvinna eller 

man. Skolverket (2010) och SFS (2010:800) skriver i förskolans läroplan och skollag att 

inget barn ska diskrimineras på grund av bland annat kön och könsidentitet. 

Skolinspektionen (2016) skriver att de gör granskningar kring förskolans arbete med 

jämställdhet. De framhåller att forskning och utredningar visar på att förskolan, trots 

arbete för förändring, fortfarande präglas av stereotypa förhållningssätt. 

Skolinspektionens granskningar ska visa på utvecklingsområden och öka kvalitén i 

arbetet med jämställdhet i förskolan. 

 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 “Fri lek” 

Begreppet “fri lek” har sitt ursprung från den tyska pedagogen Friedrich Fröbel (1782-

1852). I Fröbels pedagogik ses leken som ett av de viktigaste sätten för barn att uttrycka 

sig. Systerdottern till Fröbel, pedagogen Henriette Schrader-Breymann, utvecklade och 
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förde vidare Fröbels idéer. Schrader-Breymann ansåg att det var viktigt att skilja på 

arbete och lek. Leken ska vara fri från styrning, annars ansåg hon det var arbete. Det 

ansågs problematiskt med hur fri den “fria leken” var då barnen endast fick välja mellan 

ett visst antal aktiviteter (Lindqvist, 1996). Odelfors (1996) framhåller olika situationer 

barn befinner sig i på förskolan. Ett exempel är “fria områden”, detta kan tolkas vara det 

vi i studien benämner som den “fria leken”. Här finns det olika kontextuella villkor som 

påverkar barnens samspel. Barn utövar här makt och hur maktstrukturen blir påverkas av 

vilka positioner som intas och hur situationen ser ut. Till exempel om det finns 

närvarande eller frånvarande förskollärare. Lindqvist (1996) menar att “fri lek” 

fortfarande har en stor roll i dagens förskola men att förskollärarna vid vissa tillfällen är 

osäkra på hur de ska vara delaktiga eller inte delaktiga i barnens lek. Eidevald (2009) 

studerar situationer i den “fria leken” och förklarar att den har hög status i förskolan både 

förr och nu. Det finns en idé om att inte störa barnen i leken, då de får chans att öva på 

till exempel konfliktlösning.  

3.1.2 Förskollärarens roll 

Eidevald (2009) belyser vikten vid att som förskollärare arbeta jämställt. Han menar att 

förskollärare omedvetet ställer olika förväntningar och krav på flickor och pojkar 

påverkat av normer. Han problematiserar tanken om att tydliga könsroller ger en 

kompletterande effekt relationellt mellan män och kvinnor. Detta argument menar han 

inte håller eftersom alla människor till exempel inte lever i en heterosexuell tvåsamhet. 

Hans resultat i den studien visar att på grund av samhällets stereotypa könsnormer 

tillskrivs ofta det manliga könet en maktposition. I Eidevalds observationer framkommer 

även att förskollärarens passiva roll har en stor påverkan på situationen. Förskollärare 

växlar mellan att vara passiv och att gå in i konfliktfyllda situationer som en tydlig 

ledare. Detta förklarar han producerar makt på olika sätt. Eidevald ger i sin studie 

exempel på detta där förskolläraren ger olika direktiv till barnen som kan kopplas till 

kön. Flickan uppmanas att inte försöka styra över pojkarna medan pojkarna utan 

förskollärarnas reflektion styrde över både pojkar och flickor. Eidevald pekar också på att 

förskollärare många gånger inte är medvetna om att och hur de bemöter barn. Barnen 

bemöts olika beroende på deras biologiska kön och att de då är aktiva medskapare av 

stereotypa könsroller. Ett tillvägagångssätt i ett normkritiskt och genusmedvetet arbete 

kan enligt Dolk (2013) vara att följa pedagogiska metoder. “Om det genuspedagogiska 

arbetet inte ifrågasätter överföringsnormer och en obemärkt styrning blir 
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frihetsambitionen begränsad” (Dolk, 2013, s. 236). För att arbetet och verksamheten då 

ska utvecklas behövs förskolans befintliga diskurs reflekteras över och förändras, annars 

kan mycket förbli detsamma.  

3.1.3 Könsroller 

Som tidigare skrevs fram i bakgrunden beskriver Eidevald (2009) att kön och genus kan 

tolkas på olika sätt, de kan vara styrda biologiskt eller socialt konstruerade. Connell 

(2009) framhåller att egenskaper inte är kvinnliga eller manliga. Människors egenskaper 

och könsroller beror inte på de biologiska könen kvinna och man. Samhälle, kultur och 

historiska uppfattningar om könen är påverkande faktorer till hur normerna kring 

könsroller ser ut idag. Det finns föreställningar om naturliga könstillhörigheter framhåller 

Hellman (2010), genom sådana föreställningar blir det också självklart att alla barn ska 

ha en könstillhörighet. Barnen prövar olika könsroller och det kan ses som ett 

meningsskapande. Dessa förhandlingar sker mellan barn, förskollärare och samhälle. 

Även Eidevald (2009) pekar på att barnen överskrider könsroller men det sker inte utan 

motstånd från omgivningen. Omedvetet eller medvetet tränas barnen in i de olika 

könsrollerna. Flickor förväntas till exempel vara avvaktande medan pojkar förväntas vara 

initiativtagande. Olofsson (2007) pekar på att de skilda förväntningarna människan har 

på kvinnor och män gör att det finns olikheter mellan könen, på grund av de 

förväntningarna finns begreppen om vad som är manligt och kvinnligt.  

3.1.4 Positioner 

Barnen positioneras enligt Eidevald (2009) på olika sätt beroende på hur de blir bemötta, 

bemöter varandra, hur de förväntas vara och hur de anpassar sig. Han beskriver 

situationer där barnen, enligt förskollärarna, inte är sitt tillskrivna kön på “rätt sätt”. 

Dessa förväntningar och tillrättavisningar ger barnen begränsade förutsättningar. Detta 

kan kopplas till vad Mattsson (2010) skriver om maktstrukturer. Hon menar att 

maktstrukturer inte ligger på en individnivå utan på en strukturell nivå. Dessa strukturer 

tillskriver mer makt till vissa grupper. Genom val och agerande bär vi omedvetet upp 

maktstrukturer men kan på så sätt också påverka dem. Skånfors (2013) framhåller i sin 

avhandling att barnen många gånger tidigt i livet får uppleva känslan av att räknas och att 

inte räknas på grund av vilka samhälleliga sociala resurser vi har. Hon förklarar att 

barnen befinner sig i kamratkulturer där de på olika platser och i olika sammanhang 

möter, skapar och återskapar normer, bland annat i förskolan. Dolk (2011) pekar på olika 
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maktordningar och maktrelationer. Beroende på vilka kategoriseringar barnen har på 

förskolan ges de olika möjlighetsvillkor. Olika kategoriseringar kan ha varierande 

betydelser i olika situationer. I ett sammanhang kan till exempel ett kön ha en överordnad 

position och i nästa inte ha det. Hellman (2010) förklarar i sin avhandling att det finns 

maktstrukturer kring ålder mellan barnen i leken. De äldsta pojkarna och flickorna på 

avdelningen fick ofta utrymme att bestämma mer i leken. Det är inte bara ålder som en 

siffra som blir viktig. Hon kunde se att de äldre barnen hade ett bredare verbalt språk, 

mer erfaren lekförmåga och starkare fysik. Martinsson och Reimers (2014) betonar också 

att vi gör och skapar normer samt att normer påverkar och gör oss. Genom att bli 

medveten om detta kan vi se vilka möjligheter och begränsningar normer skapar. Dolk 

(2011) pekar på att vi har möjlighet att förstå vilka förutsättningar barn har att uttrycka 

sig, om vi medvetet försöker få uppfattning om normer och maktordningar som finns på 

förskolan. “Om vi som pedagoger försöker att skapa möjligheter för barn att uttrycka och 

positionera sig själva på olika sätt - oavsett om barnet är en hon eller han eller bestämmer 

sig för att vara något annat - finns det potential att utmana normer och skapa nya 

möjligheter.” (Dolk, 2011, s. 59).  

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt skrivs innehåll fram ur ett poststrukturellt, normkritiskt och intersektionellt 

perspektiv, till vilka studien är inspirerad av. Det poststrukturella perspektivet och det 

normkritiska perspektivet är övergripande för studien. I studien är normer kring kön 

centrala eftersom syftet belyser problem kring jämställdhetsarbete i förskolan. Det 

intersektionella perspektivet används för en djupare analys av vad som påverkar barnens 

positionering under den “fria leken”. 

3.2.1 Poststrukturalism 

Herz och Johansson (2013) förklarar poststrukturalismen som en splittrad men kreativ 

teori. Den kan användas för tankar kring språk, samhälle och kultur. De förklarar att 

teorin bör ta vara på bland annat maktperspektivet och de normer som kan vara 

fastcementerade som en del av ens personlighet. ”Genom detta förhållningssätt betonas 

den sociala konstruktionen av verkligheten där kommunikation mellan människor är 

centralt.” (Palla, 2011, s. 41). Poststrukturalismen bygger inte på strukturer, men 

strukturers existens förnekas inte. Strukturer ses som konstruerade, rörliga och på så sätt 

föränderliga. Samhällets strukturer begränsar människors möjligheter att på olika sätt 
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positionera sig. Inom poststrukturalismen ses ändå strukturer som möjliga att utmana 

(Herz och Johansson, 2013). Daves (2002) beskriver att barn lär sig genom att inta olika 

positioner, som skiftar beroende på det sammanhang de befinner sig. Alltså positioneras 

barnen på många olika sätt beroende på kontexten.  

Det poststrukturella perspektivet är relevant för vår studie på grund av att barnens 

agerande och samspel mellan varandra och sammanhanget kommer vara betydelsefullt. 

Vi tolkar poststrukturalismens syn på individ och identitet som i ständig förändring. Att 

vi är, blir och görs i olika kontexter. Eidevald (2009) framhåller att genom perspektivet 

förstås situationer på olika sätt. Det finns inte ett sätt att beskriva en situation på, utan det 

intressanta är att på olika sätt förstå bemötande och positionering. Ett exempel skulle 

kunna vara att även om positioneringen är vald, beror den förmodligen på tidigare 

erfarenheter och bemötande. 

3.2.2 Normkritiskt perspektiv 

Det normkritiska perspektivet är ett perspektiv där normernas påverkan på vuxna och 

barn problematiseras. Många normer tas förgivet och uppmärksammas inte, utan det är 

vanligt att vi får syn på normer först när vi går emot dem (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015). En av Nationalencyklopedins definitioner av begreppet norm är: “handlingsregel, 

påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat” 

(Nationalencyklopedin, 2016). Normer kan ses som oskrivna regler och mönster som 

människor för vidare hela livet (Statens offentliga utredning, 2006:75). Martinsson och 

Reimers (2014) framhåller att i samhället finns det många normer som förändras och 

omvandlas. De skriver att en norm hänvisar till vad som tycks vara “normalt” men visar 

samtidigt alltid vad som anses som “inte normalt”. Butler (2006) menar att normer kan 

vara ett sätt för oss att finnas i en gemenskap men även att det i varje gemenskap alltid 

finns ett uteslutande. Dolk (2013) framhåller att normer inte sällan finns runt och inom 

oss utan att vi uppmärksammar normer när vi möter dem. Statens offentliga utredning 

(2006:75) förklarar också att en norm endast existerar om motsatsen gör det, till exempel 

som att heterosexualitet finns i relation till homosexualitet. I rapporten beskrivs att 

förskolan är med och återskapar de normer som finns i samhället, men är även med och 

skapar nya. De ger exempel på hur detta kan ske i sagostunder där det görs val kring 

vilka sagor som ska läsas samt på vilka sätt. Till exempel vilka etniciteter, 

familjekonstellationer och kön som representeras i böckerna och på vilka sätt detta sker. 
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Det betonas också att barn i förskolan inte har samma bakgrund eller familjekonstellation 

vilket betyder att de bär med sig olika slags normer. De normer som begränsar individens 

möjligheter behöver granskas på flera sätt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I 

förskolans läroplan framhålls vikten vid att arbeta med barns fria identitetsskapande:  

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 
är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket, 2010, s. 4). 

Ett normkritiskt perspektiv innebär att normer synliggörs och ifrågasätts. Ur ett 

normkritiskt perspektiv är det relevant att se hur normer kan orsaka till exempel 

diskriminering. Det läggs inte störst vikt vid personen som diskriminerat, utan på normer 

och strukturer runt omkring. När normerna framkommer kan agerandet begripas och 

reflekteras ur ett större perspektiv (Rosén, 2010). Det normkritiska perspektivet blir ett 

relevant perspektiv för studien, eftersom hur strukturer och normer påverkar på vilka sätt 

barn interagerar med varandra är av intresse. 

3.2.3 Intersektionellt perspektiv 

Länge har kön, sexualitet, klass och etnicitet uppmärksammats förhållandevis isolerade 

från varandra i analyser kring maktstrukturer. Intersektionalitet kommer från engelskans 

intersection som betyder korsning eller skärningspunkt. Perspektivets ambition är att 

förstå att olika slags normer och maktstrukturer påverkar och korsar varandra (Mattsson, 

2010). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) pekar på att ett intersektionellt perspektiv 

är ett sätt att förstå sociala konstruktioner. Det kan förstås som hur olika kategorier 

påverkar varandra samt hur det kan ställas i relation till makt och ojämlikhet. De skriver 

fram kategorierna som kön, klass, etnicitet, ålder, sexualitet och funktionsförmåga. 

Utifrån ett genusperspektiv tas det ofta endast hänsyn till kön, vilket ur ett intersektionellt 

perspektiv blir problematiskt då fler kategorier har en påverkan i våra liv. Det kan bli ett 

vidgat perspektiv om vi ställer frågor som “Vilka möjligheter ges en flicka på fyra år som 

heter Tilda med svenska som modersmål jämfört med en pojke på två år som heter 

Hassan med arabiska som modersmål?” Istället för “Vilka möjligheter ges flickor 

respektive pojkar?” (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 103). De los Reyes och 

Mulinari (2005) beskriver problemet med att inte analysera intersektionellt. Om 

kategoriseringar studeras skiljt ifrån varandra tas det inte hänsyn till hur makt i olika 

former konstruerar och konstrueras. De menar att det intersektionella perspektivet 
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möjliggör att istället se skapande av kategorier och hur de i sin tur förhåller sig till andra 

kategorier. Ett exempel är att det inte går att göra kategorin kön utan att samtidigt göra 

kategorin klass eller sexualitet.  

Lykke (2003) framhåller att intersektionalitet ur ett internationellt perspektiv är ett 

teoretiskt, politiskt och aktuellt feministiskt begrepp. Begreppets ursprung finns i tidigare 

feministiskt tänkande och är mer förenat i feministisk teori än vad som kan tänkas utifrån 

dagens användning av begreppet intersektionalitet. Lykke menar att tänkandet har varit 

viktigt inom feministisk forskning sedan 1970-talet och att perspektivet används inom 

bland annat den postmoderna feministiska teorin. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

framhåller att ett intersektionellt perspektiv och ett normkritiskt perspektiv är verktyg 

som kan vara till hjälp vid utvecklandet av förskolans verksamhet och förhållningssättet 

som råder bland personalen. Dessa perspektiv vrider fokus från enbart individen till att se 

strukturer och förstå att vi påverkas av dem. De menar att detta kan leda till att förskolan 

bättre kan stödja alla barn. Intersektionalitetsperspektivet används som en hjälp till att se 

studiens observerationssituationer på olika sätt, och kunna göra många olika tolkningar.  

3.2.4 Centralt begrepp  

3.2.4.1 Positionering 

Positionering är ett begrepp som kan hjälpa till att förstå processen i att människor skapas 

subjektivt. I olika rum positionerar vi oss själva och positionerar andra (Walkerdine, 

1995). De positioner människor tar och blir positionerade i, är beroende på omgivningens 

strukturer, kulturer, normer och värderingar. Genom positionering är identiteten i ständig 

konstruktion och utvecklas i relation till andra. Individuella och kollektiva erfarenheter 

påverkar således människors identitetsskapande (Enö, 2005). Inom genusforskning 

används begreppet positionering bland annat för att förstå maktstrukturer mellan kvinnor 

och män. Olika positioner är olika möjliga att inta för kvinnor respektive män, samt att 

inom olika diskurser positioneras kvinnor och män olika (Månsson, 2010). Tallberg 

Broman (2002) förklarar att begreppet kan användas för att undkomma problemet med 

stereotypa könsindelningar. Det finns olika sätt och möjligheter att vara kön på och 

varierande sociala sammanhang ger olika förutsättningar. Eidevald (2009) använder 

begreppet positionering utifrån ett feministiskt poststrukturellt perspektiv. Han menar att 

vi som individer inte är på ett visst sätt utan att vi blir till i olika situationer beroende på 

miljö och personer i vår omgivning.  
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I studien används positioneringsbegreppet för att försöka förstå hur barn på olika sätt kan 

vara, hur de på olika sätt kan inta positioner och hur detta blir identitetsbyggande. Det 

kan hjälpa till att förstå bakomliggande faktorer och normer till ett agerande. Begreppet 

positionering används i studien som ett samlingsord för när barnen medvetet eller 

omedvetet positionerar varandra, positionerar sig själv samt positioneras av andra. Detta 

går obemärkt hand i hand med bemötande. Eidevald (2009) pekar på att genom hur 

människor bemöter varandra positioneras vi på olika sätt. Detta sker inte sällan utifrån 

samhällets normer och strukturer.  

 

 

4.1 En kvalitativ studie 

Studien som genomförts är en kvalitativ studie inspirerad av etnografi. En kvalitativ 

studie beskriver Bryman (2011) som en metod där orden är viktigare än siffrorna. Fokus i 

vår studie är alltså inte mängden deltagare och situationer, utan i analysen är fokus på 

vad som sker i situationerna vid observationstillfällena. Insamlingen av empiri har med 

observation som metod skett genom fältanteckningar samt ljudupptagning som verktyg 

vid samma tillfälle. Bryman (2011) pekar på att etnografen är delaktig i deltagarnas 

vardag och sociala liv under en längre tid. Studiens insamling av empiri sträckte sig inte 

över längre tid, utan några dagar på grund av studiens omfattning. Studien inspireras 

därför mer av mikro-etnografin som Fetterman (1998) förklarar som en mindre form av 

etnografi. Den används när studien har ett mindre omfång och där forskaren inte kan 

tillbringa lika mycket tid som krävs för en etnografisk studie.  

Det finns flera olika grader som observatör, vilket Fangen (2005) framhåller, från att vara 

fullt deltagande observatör till icke deltagande observatör. Ingen grad är fullkomlig och 

perfekt utan det vitala är att använda den lämpligaste för att få fram bästa möjliga empiri. 

Observationsmetoden som passar denna studie bäst är en blandning av vad Fangen 

kategoriserar som delvis deltagande observatör och icke deltagande observatör. 

Forskarna är då närvarande i observationen men inte aktiva. Målet är att forskarens 

närvaro ska vara naturlig för deltagarna. Förhoppningen var att inte delta under 

observationerna men en diskussion har förts om att ingripa vid behov. På grund av etik 

och moral gjordes detta för att barn kunde skadats och föremål kunde gått sönder. Detta 

4 Metod 
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får observationsmetoden att ses som en blandning av icke och delvis deltagande. En roll 

som icke deltagande observatör innebär att forskaren endast observerar utan att samspela 

med deltagarna. Fangen (2005) menar att huvudregeln i deltagande observation är att 

vara närvarande men ändå inte förändra samspelet som observeras. En fördel med 

deltagande observation gentemot intervjusituation är att det går att få syn på sådant som 

kan vara svårt att prata om. Vissa känslor kan vara svåra att få fram i ord men har ändå 

påverkan av vad som upplevts. I studien användes metoden passiva observatörer för att 

göra minimal påverkan (Bryman, 2011). Det finns dock en medvetenhet om att en 

forskares närvaro påverkar.  

4.2 Urval 

Studien grundas på tio observationer av olika barn som interagerar med andra barn i olika 

situationer på förskolan. Observationerna har utförts på en avdelning. Förskolan och 

avdelningen valdes då en av oss har tidigare relationer med barn och personal. Detta 

valdes för att vi tror att en tidigare relation minskar spänningen mellan barnen och oss. 

Förhoppningsvis kan situationen då vara mer vardaglig. Sex flickor och fyra pojkar har i 

huvudsak följts. Dessa barn har lottats fram. Lottningen har skett på så sätt att alla barns 

namn har legat i en skål och en av oss har dragit upp ett namn. Barnet valdes inte ut 

medvetet då vi inte tror att det kan ske utan påverkan eller styrning. Totalt har femton 

olika barn varit inblandade i observationerna där störst fokus varit på barnen som lottats 

fram. Alla barn har kunnat bli lottade en gång per tillfälle då empiri samlats in, vid varje 

observationstillfälle på förskolan har alla barn varit med i urvalet. Samtyckesblankett 

lämnades ut till vårdnadshavare och förskollärare för att skrivas på (se bilaga 1 och 2). 

Alla vårdnadshavare fick förfrågan om samtycke för barnens deltagande, det var ett barn 

vars vårdnadshavare inte lämnade samtycke. På grund av detta gjordes en ny lottning, om 

barnet som drogs fram deltog i samma situation som barnet utan samtycke. Deltagarna i 

observationerna är barn i åldrarna tre till fem år, det valdes på grund av att vi tänker att 

fler barn i de åldrarna har mött normer över en längre tid. Vi tänker att de har en längre 

erfarenhet av att leva och på så sätt längre och fler erfarenheter av normer. Det har 

observerats vad som händer när dessa barn, en åt gången, interagerar med barn i 

omgivningen under leksituationer som vi kallar “fri lek”.  

Förskolan har en rektangulär tambur på ca 20 kvadratmeter, där finns barnens hyllor samt 

en bänk i mitten av rummet som ibland används vid lek. I tamburen är dörren alltid 
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öppen till ett kvadratiskt rum på ca 25 kvadratmeter. I detta rum med stora fönster på ena 

väggen står två höga bord med höga stolar, här sker ofta lek med spel, pussel och pärlor. 

I detta rum finns en annan dörr som också står öppen till ett stort rektangulärt rum som är 

ca 50 kvadratmeter med fönster längst en hel långsida, stora lekrummet. I detta rum finns 

hörnor eller “rum i rummet” med olika lekmaterial i de olika hörnorna. Det finns en stor 

rund matta som barnen ofta plockar med sig något material till. Längst bort i detta rum 

finns ett lågt runt bord med låga stolar och material för att rita, klippa och klistra etc. I 

anslutning till det stora lekrummet finns ett litet rum som kallas för hemvrån. Hemvrån är 

ett rum på cirka nio kvadratmeter, utan fönster och med en dörr som kan stängas. Där 

inne finns lek-kök med kökstillbehör, ett litet bord med små stolar och material som 

dockor, dockvagn och kläder. Förskolan arbetar under sin “fria lek” med något de kallar 

för aktivitetstavla. På en vägg i det stora lekrummet vid den stora mattan sitter en tavla 

upptejpad på väggen. Det finns sex-åtta aktiviteter att välja på och vid varje aktivitet står 

en siffra som berättar hur många barn som får välja den aktiviteten samtidigt. Varje barn 

har en bild på sig själv som ska sättas upp på olika aktiviteter som finns på tavlan. 

Aktiviteterna på tavlan byts med jämna mellanrum ut till nya aktiviteter.  

4.3 Empiri 

Empirin har samlats in under tre olika dagar. Under observationerna har fältanteckningar 

och ljudupptagning används som metod. Fältanteckningarna har skrivits på “fri hand” 

utan mall. Efter varje tillfälle har observationerna sammanfattats och reflekterats över. 

Det empiriska materialet behandlas konfidentiellt.  

Varje observation har skett löpande i 8-14 minuter och mellan dessa har det varit cirka 

fem minuters paus. Vid första observationstillfället utfördes två observationer. Det 

beslutades att vid varje observationstillfälle, observerar två av forskarna i taget på grund 

av att vi ville vara så diskreta som möjligt. Samtidigt gjordes ett val att vara två personer 

istället för en. Det gjordes för att få fler perspektiv och större chans att uppfatta ännu mer 

av den observerade situationen. Ett nytt tillfälle för att samla mer empiri önskades från 

forskarnas sida och tillsammans med personalen på avdelningen bestämdes ett nytt 

datum. Vid nästa observationstillfälle utfördes fyra observationer, då hade totalt sex 

observationer gjorts, som var det planerade antalet observationer som skulle utföras. 

Efter att ha börjat med analysen behövdes mer empiri samlas in och förskolan godkände 
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ytterligare ett besök. Vid detta tillfälle utfördes fyra observationer. Det har funnits 

möjlighet att återkomma om mer empiri behövts samlas in.  

Transkriberingarna har skrivits på datorn från handskrivna fältanteckningar. Var och en 

har transkriberat de egna fältanteckningarna vilket betyder att det finns två observationer 

av varje situation. Detta har gjorts för att få med så mycket som möjligt av situationen 

när den analyserats. När fältanteckningarna transkriberats har ljudupptagningarna använts 

som ett komplement för att kunna citera barnen och för att få en eventuellt djupare 

förståelse för situationen. Samtidigt som en specifik situation observerats har även 

intryck från vad som hänt runt omkring omedvetet observerats. Detta påverkar 

uppfattningen om bland annat avdelningens verksamhet, barnen som individer och 

barngruppens dynamik.  

4.4 Etiska överväganden 

Det finns fyra krav inom forskningsetik, de benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven innebär att alla 

medverkande har rätt att få ta del av forskarens syfte, att de har rätt att själva bestämma 

över sitt deltagande, att personerna som deltar ska hanteras konfidentiellt där obehöriga 

inte ska kunna ta del av uppgifterna samt att uppgifterna bara ska användas för 

forskningsstudie (Bryman, 2011).  

Etik och moral är två begrepp som ofta följs åt och blandas ihop. Begreppen omfattas av 

normer om vad som är gott och ont där beteenden rekommenderas att följa. Moralen ses 

som tillämpning av den teoretiska etiken. Etikens uppgift är att ge vägledning med regler. 

Forskningsetik innebär frågor om sambandet mellan forskning och etik, vilka etiska krav 

som kan ställas på forskaren och forskningens syfte. På grund av forskningens utveckling 

tillkommer nya metoder och tekniker för att utföra forskning och därför ändras 

forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2011). 

Förskolans, avdelningens eller deltagarnas verkliga namn används inte, utan alla 

deltagare behandlas konfidentiellt. Barnen och arbetslaget ska känna sig bekväma med 

att det utförts observationer på avdelningen. Alla deltagande har fått berättat för sig om 

studiens utförande. Arbetslaget får ta del av studien när den är klar. De vårdnadshavare 

som lämnat samtycke ska också känna sig bekväma och informeras om syfte och metod. 

Deras samtycke var avgörande till observationerna och ljudupptagningarnas utförande. 
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Vårdnadshavare har blivit informerade om att de när som helst och av vilken anledning 

som helst har rätt att avbryta sitt barns deltagande, utan att behöva förklara varför. 

Det är viktigt för oss att tala om för läsaren att studien utgår från barnens juridiska kön 

och som samhället ser ut juridiskt idag finns endast två kön, pojke och flicka. Studien tar 

alltså inte här hänsyn till barnens könsidentitet eller personer med annat biologiskt kön. 

Detta val är gjort på grund av den moraliska svårigheten för oss som utomstående vuxna i 

att fråga små barn om deras könsidentitet. RSFL Stockholm (u.å.) definierar juridiskt kön 

som det kön vi blir tilldelade vid födseln utifrån vårt biologiska kön, alltså det inre och 

yttre könsorganet. I Sverige finns endast två juridiska kön vilka är kvinna och man. 

Dessa finns registrerade i folkbokföringen och framhålls genom personnummer som är 

synliga i alla våra ID-handlingar. Först vid 15 års ålder finns möjlighet att ansöka om 

byte av juridiskt kön.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppen Reliabilitet och Validitet har sin uppkomst i kvantitativ forskning men 

används även inom kvalitativ forskning. Flera forskare vill omdefiniera de begreppen 

inom kvalitativ forskning, på grund av att de inte passar lika bra som metod inom 

kvalitativ forskning som inom kvantitativ forskning där ett annat datamaterial används. 

Inom kvantitativ forskning mäts ett fenomens utbredning och omfattning jämfört med 

den kvalitativa där forskningen söker ett innehåll och en betydelse. Av den orsaken har 

begreppen trovärdighet och giltighet också kommit fram och används (Fangen, 2005). 

Trovärdighet eller reliabilitet i en etnografisk studie innebär att det finns tillräckligt med 

empiri för att resultatet ska kunna vara användbart. Det innebär också att empirin är 

samlad på ett korrekt sätt, att forskare är objektiva och inte har ett förutbestämt mål med 

syfte och resultat (Roos, 2014). Bryman (2011) skriver att trovärdighet innebär att 

studien följt de ramar och regler som existerar. Då studien är en c-uppsats finns inte tid 

att samla in tillräckligt med empiri för att det ska bli en etnografisk studie, men studien är 

genomförd med en etnografisk ansats. Giltighet eller validitet innebär att studien har fått 

svar på det som är relevant (Roos, 2014). I studiens fall har det observerats hur barnen 

interagerar med varandra utan förskollärares direkta styrning. Därför har observationer 

skett i den ”fria leken” istället för aktiviteter styrda av förskollärare.  
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4.6 Analysmetod 

Studien har analyserats utifrån en tematisk analys, vilket Bryman (2011) menar är en 

vanlig analysmetod i kvalitativa studier. Empirin har strukturerats upp i olika teman för 

att finna lika och/eller olika teman, därefter har teman analyserats utifrån teori och 

tidigare forskning.  

Innan det första observationstillfället beslutades det i förväg om att titta på barnens 

positionerande och hur de interagerade med varandra. Detta påverkade med säkerhet 

fältanteckningarna, då det utifrån studiens syfte sannolikt omedvetet valdes vad som 

tittades på och antecknades. Målet var trots allt att vara så beskrivande och objektiva som 

möjligt vid observationstillfället. Innan det andra observationstillfället hade gruppen 

diskuterat begreppet positionering mer än tidigare. Detta påverkade troligtvis också hur 

situationerna observerades. Dagen efter det andra observationstillfället transkriberades de 

egna fältanteckningarna var för sig. Ambitionen var att endast beskriva situationerna utan 

att värdera eller tolka dem. Saker som inte fanns med i fältanteckningarna men som ändå 

fanns kvar i minnet skrevs också ner. Ljudupptagningarna användes som ett komplement 

för att minnas situationerna bättre. Alla transkriberingarna sammanställdes och sedan 

gjordes en första analys av transkriberingarna ensamma var för sig. Detta valdes för att få 

chans att läsa igenom och tänka enskilt för att sedan mötas och reflektera utifrån de 

individuella perspektiven. Sedan gjordes analysarbetet tillsammans och det söktes efter 

olika teman utifrån alla observationer. Färgade överstrykningspennor användes för att 

strukturera upp och få klarhet. Observationerna fanns i flera kopior för att kunna göra 

olika temasökningar med olika fokus. Det samtalades om analysen med handledare och 

en överenskommelse gjordes om att fler observationer kan ge en djupare analys, därför 

kontaktades förskolan igen om önskemål att få komma tillbaka. Ett tredje besök gjordes 

på förskolan och ytterligare fyra observationer utfördes. Därefter gjordes, likt ovan, en 

transkribering av fältanteckningarna med ljudupptagningen som komplement. Samma 

färgkodning användes och det letades efter de teman som hittats i de första 

observationerna, detta för att få en helhet. Observationerna stärkte det som redan var 

funnet samt att nya teman hittades. Därefter började resultatet skrivas fram. 
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I det här avsnittet skrivs studiens resultat fram. Resultatet redovisas i rubriker utifrån 

analysens teman. 

I alla studiens observationer och teman är det funnet återkommande tillvägagångssätt och 

bemötanden barnen använder för att interagera och kommunicera med varandra. Dessa 

bemötanden benämns i studien som fysisk, verbal och tyst positionering. Det finns en 

medvetenhet om att barnen alltid är fysiska med sin kropp och att alla former av fysisk 

närvaro påverkar situationen. En avgränsning finns ändå till de gånger då barnen använt 

sin fysik med eller mot någon annan.  

I studien ger barnen uttryck för fysisk positionering på flera olika sätt, de kramas, 

knuffas, går iväg och vänder sig ifrån någon till exempel. Vid ett tillfälle är Anton och 

Livia i hemvrån. De kastar sig in i garderobsdörrarna om vart annat och bemöter 

varandra genom att skratta högt tillsammans. Den fysiska positioneringen blir synlig när 

barnen bemöter varandra genom att använda sina kroppar på olika sätt och bekräfta 

varandra genom skratt. Vid ett tillfälle i samma situation blir den fysiska positioneringen 

synlig när Livia efter en stund kastar ett föremål på Anton som i sin tur bemöter henne 

med att kasta tillbaka det på henne, och de fortsätter skratta.  

Vid ett tillfälle när tyst positionering blir synlig, sitter flera barn vid de höga borden i 

rummet där spelen, pärlorna och pusslen finns. Aurora sitter vid ett bord tillsammans 

med två barn och lägger pärlor på en pärlplatta. Bredvid bordet står en förskollärare och 

stryker pärlplattor. Vid det andra bordet sitter tre barn och spelar ett spel tillsammans 

med en förskollärare. Sedan går Aurora vidare till förskolläraren som stryker pärlplattor, 

säger ingenting. Efter en kort stund går hon och ställer sig vid bordet där de spelar spel, 

säger fortfarande ingenting. När Aurora befinner sig i detta rum med flera olika 

aktiviteter som händer och hon bemöter situationen på detta sätt synliggörs tyst 

positionering. Bemötandet Aurora får påverkar också hennes positionering. Hade någon 

bemött henne genom att prata med henne eller bjudit in henne till en lek hade 

förmodligen situationen och positioneringen sett annorlunda ut.  

5 Resultat  
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Verbal positionering blir synlig vid bland annat en observation. My och Carl leker med 

doktorsinstrument på den stora runda mattan. De turas om att vara patient och doktor. My 

har ett stetoskop på sig. Carl börjar prata mot stetoskopets platta och My säger ”Jag 

hörde dig”. Carl tar på sig stetoskopet och My pratar mot plattan, sen säger hon “Hörde 

du det? Nu får du säga”. De byter igen och Carl säger “Hallååååå” mot plattan, My säger 

“Jag hör dig”. De skrattar och byter flera gånger sen säger My “Nu ska du skratta i den, 

skratta i den”. Konversationen och leken fortsätter på detta vis länge, My och Carl turas 

om att be varandra göra saker i leken. Genom att bemöta varandra i dialog synliggörs 

verbal positionering. I bemötandet sker bekräftelse av varandras önskemål om hur leken 

ska gå vidare.  

Resultatet visar att de flesta gånger sker verbal och fysisk samt tyst och fysisk 

positionering samtidigt. Ett exempel på detta är när Viktor och Olga leker i hemvrån. 

Viktor, säger “Jag vet vi kan lotta en grej, men vänta då måste vi måla en grej först bara, 

vi ska lotta en rolig grej” och går ut ur rummet. Olga som också var i hemvrån går ut 

efter Viktor. Genom att Olga följer med Viktor när han berättar om sin idé bemöter hon 

honom och bekräftar det han precis sa. Bemötandet sker utifrån henne genom tyst och 

fysisk positionering medan Viktors positionering är verbal och fysisk. När Viktor gått ut 

från hemvrån och stannar till i det stora lekrummet går Olga fortfarande efter. Han tar ett 

papper och en penna och sätter sig på golvet, Olga gör likadant och sätter sig bredvid. I 

denna situation interagerar barnen med varandra och genom sitt bemötande mot varandra 

sker fysisk, verbal och tyst positionering.  

Studiens resultat visar att genom dessa tillvägagångssätt och bemötanden positionerar 

barnen sig själva och varandra. Resultatet av analysen kring det här övergripande temat 

visar inte på att det finns någon skillnad i vem som använder vilken typ av positionering. 

Däremot har en fördjupad analys synliggjort att vid specifika tillfällen skiljer det sig i hur 

barnen positioneras beroende på bland annat kön och ålder. Detta skrivs fram i 

nedanstående beskrivningar av resultatets teman genom rubriker.  

5.1 Uttrycka “sluta” 

Resultatet visar att barnen har en mängd olika bemötanden när de interagerar med 

varandra och uttrycker viljan att någon ska sluta med någonting. Två bemötanden sticker 

ut och uppmärksammas i detta tema, det är fysisk handling och verbalt språk. Genom 
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följande urklipp från observationer visas olika situationer då dessa två bemötanden 

används av barnen. Vid första situationen leker tre barn på stora mattan med olika 

material. Vid andra situationen leker två barn tillsammans med duplo på den stora 

mattan. 

Rebecka har ett papper i handen som Tilda går fram och tar ifrån henne. Efter en stund 
slår Rebecka Tilda med en tygkorg i ansiktet och Tilda skriker “Aj, du får inte göra så”. 

Hassan sätter en duplobit på sitt mindre bygge. Viktor trycker på Hassans bygge och 
säger “den sitter inte fast”. Hassan säger “Nej sätt inte fast den Viktor”. Viktor säger 
“Jo”. Hassan säger “Nej det är inte du bestämmer inte över mitt bygge”. 

När Tilda bemöter Rebecka genom att ta papperet från henne positionerar hon Rebecka 

fysiskt och även sig själv. Rebeckas fysiska bemötande tillbaka mot Tilda kan ge båda 

barnen nya positioneringar. När Viktor trycker duplobiten mot Hassans bygge bemöter 

Hassan Viktors agerande, han uttrycker “sluta” genom verbal positionering. Viktor 

bemöter Hassan och stannar kvar i sin position när han säger “Jo”. Hassan upprepar en 

verbal positionering när han igen uttrycker “sluta”. Vid ett annat tillfälle möter ett barn, 

Olga, två olika bemötande under kort tid. Olga sitter på golvet i hemvrån och leker med 

en hårfön (leksak). Bredvid henne på golvet sitter Agnes och är upptagen med en egen 

aktivitet. I en barnsäng lite framför Olga sitter Viktor med ryggen mot och är upptagen 

med någonting han också. Olga börjar föna mot Agnes hår som tittar på Olga och säger 

“Sluta”. Då börjar Olga föna mot Viktor som slår hårfönen så den kommer på Olgas 

panna. Dessa olika bemötanden, Agnes verbala och Viktors fysiska, positionerar Olga 

och även dem själva. Efter att Agnes sagt sluta fönade Olga på Viktor och efter att Viktor 

slagit till hårfönen kröp Olga ihop, höll sig för pannan och kröp till hörnet av rummet. 

Även Olgas fysiska bemötande med hårfönen påverkar hur Agnes och Viktor 

positionerar sig, hade Olga sagt något innan kanske situationen blivit annorlunda.  

Resultatet visar att vid tillfällen då barnen väljer att använda ett verbalt bemötande 

använder ofta samma barn ett fysiskt bemötande precis efter. I situationen när Tilda och 

Rebecka leker på mattan händer det vid ett tillfälle att Tilda vill ha en lådbox som 

Rebecka har. Rebecka säger då till Tilda att hon inte får vara med och Tilda svarar att 

hon visst vill vara med, Rebecka säger igen att hon inte får. Därefter knuffar Tilda 

Rebecka, som knuffar tillbaka. Resultatet visar också att barnen ger uttryck för sin 

positionering genom ett särskilt verbalt bemötande. Något som är återkommande bland 

observationerna är att barnen bemöter varandra genom “hot” om att avsluta leken. Till 
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exempel säger Hassan till Viktor vid ett tillfälle “Viktor, jag vill inte va med om du gör 

sådär”, och Tilda säger till Rebecka vid ett tillfälle “Då kommer inte jag leka med dig”. 

Studiens resultat visar alltså på två olika sätt att uttrycka “sluta”. Genom vidare analys 

visar ett resultat att både pojkar och flickor använder sitt verbala språk för att uttrycka 

“sluta” mot båda könen. Det finns däremot en skillnad mellan könen i att uttrycka “sluta” 

med en fysisk handling. Resultatet visar att flickor inte använder fysisk handling mot 

pojkar. Detta förtydligas i figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1: Hur flickor respektive pojkar uttrycker “sluta” mot båda könen 

 

5.2 Göra likadant och följa efter någon annan  

Resultatet visar ytterligare ett tillvägagångssätt barnen använder för att positionera sig på. 

Det är när ett barn väljer att göra samma och följa efter vad andra barn gör. Det kan vara 

när barn upprepar det andra barn säger, när barnen väljer samma lek eller upprepar en 

rörelse. Ett exempel på när verbal positionering sker i samband med att göra likadant som 

någon är i en situation då Agnes, Samuel och Viktor leker i hemvrån. De samtalar och 

skrattar. Agnes positionerar sig verbalt och säger till Samuel “Samuel, nu tycker jag det 

är lugnare att gå ut”. Viktor bemöter Agnes genom att använda verbal positionering på ett 

liknande sätt och säger “Jag tycker du kan gå ut nu Samuel” Samuel bemöter Viktor 

genom att skratta och säga “Naj”. Agnes skrattar också och säger “Annars blir jag galen”. 
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Viktor bemöter Agnes genom att upprepa det hon säger, “Annars blir jag galen”. Viktor 

positionerar sig och bemöter Agnes genom att göra likadant som henne. Situationens 

innehåll av skratt är också ett sätt att bemöta och bekräfta varandra på. De tre barnen 

skrattar ofta tillsammans och efter varandra vilket också är ett sätt att göra likadant eller 

följa efter någon annan.  

Vid ett annat tillfälle befinner sig Anton och Livia vid aktivitetstavlan, de har precis lekt 

tillsammans i hemvrån. Livia väljer en aktivitet och sätter upp sitt kort på tavlan. Anton 

avvaktar och väntar på Livias val, positionerar sig och henne genom att han sätter upp sitt 

kort på samma aktivitet.  

Ett tredje exempel sker under en lek på den runda mattan i det stora lekrummet. Detta är 

samma exempel som under verbal positionering men nu analyseras det i en annan 

synvinkel. My och Carl leker med ett stetoskop ifrån en doktorsväska. My använder en 

doktorshammare och hamrar på stetoskopets platta. Carl uppmärksammar det My gör och 

frågar “Får jag höra när du gör så?” och tar stetoskopet. Carl bemöter My genom fysisk 

positionering när han också hamrar på plattan. I dessa exempel har barnen använt sig av 

verbal positionering genom att upprepa en fras, fysisk positionering genom att göra och 

välja samma sak. I dessa situationer bemöter, bekräftar och positionerar de varandra.  

En fördjupad analys har gjorts kring barnens kön i kombination med ålder. Detta för att 

få syn på när vem gör likadant som vem. Valet att kombinera två kategoriseringar (ålder 

och kön) är för att börja en intersektionell analys. Ett resultat av analysen kring detta 

tema visar att närmre en tredjedel av alla gånger ett barn gör samma som någon annan är 

det en yngre flicka som gör som en äldre pojke (se bilaga 3).  

5.3 Att inta en roll som “informatör” 

Under studiens observationer blev det synligt att barn intog en “informatörssroll”. Några 

barn valde att vid flera tillfällen informera andra barn om att deras vårdnadshavare eller 

annan anhörig har kommit till förskolan för att hämta barnet. Vid ett tillfälle sitter Viktor 

på stora mattan och leker med duplo tillsammans med Hassan. Då kommer Jonna och 

Nina in tillsammans och Jonna berättar för Viktor att hans pappa har kommit. Här 

använder Jonna verbal positionering och Nina tyst positionering. Vid detta tillfälle 

bemöter Viktor flickorna, genom att han med fysisk positionering bekräftar att han hört 

vad de sagt och springer och gömmer sig. Vid ett annat tillfälle leker Samuel i hemvrån 
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tillsammans med två andra barn. Då kommer Jonna och Nina in i rummet och talar om att 

Samuels farmor har kommit och att han ska hem. Samuel positionerar sig genom att 

gömma sig. Efter en fördjupad analys av temat blev det tydligt att alla gånger barn intog 

rollen som “informatör” var det flickor. 

5.4 Andras påverkan och miljöns betydelse 

Studien visar att bemötande och positionering mellan barnen påverkar dem i den “fria 

leken”. Det har också visat sig att det inte bara är det som direkt sker mellan barnen som 

är den enskilda faktorn för positionering. Beroende på i vilken del av avdelningen leken 

sker, blir också bemötandet och på så vis också positioneringen olika. En annan tydlig 

påverkande faktor för den positionering som sker är de vuxna, deras närvaro och/eller 

frånvaro. I den lek som skett i hemvrån visar resultatet att den verbala positioneringen 

varit högljudd och barnen har genom fysisk positionering bemött varandra med stora och 

snabba rörelser. I hemvrån, som har en dörr som får stängas, har barnen chans att isolera 

sig från resten av avdelningen och från de vuxna. Den stängda dörren och frånvaron från 

de vuxna kan påverka leken, bemötandet och den positionering som sker där inne. De 

situationer som observerats har aldrig varit utan vuxna eftersom vi som forskare varit 

med. Resultatet visar att det finns en skillnad i forskares och förskollärares 

positioneringar, bemötandet från barnen var också olika. Ett exempel på detta är när 

Agnes, Samuel och Viktor leker i hemvrån med stängd dörr. Med i rummet finns också 

två forskare. Efter en stund öppnar en förskollärare dörren och frågar om barnen är 

trevliga, snälla och sköter sig. Barnen positionerar sig genom att stanna upp i leken och 

bemöter förskolläraren genom att svara “Ja”. Viktor förklarar för förskolläraren att 

forskarna tycker att de sköter sig. När förskolläraren går ut och stänger dörren 

positionerar barnen sig på ett annat sätt. Barnen kastar ner föremål från bordet och 

skrattar högt. Agnes skrattar och Viktor säger att “Detta ska bli jättekul” samtidigt som 

han drar av duken från bordet. Agnes bemöter Viktor genom att skratta och Viktor välter 

bordet. Här byter en av forskarna position som passiv observatör till att gripa in i 

situationen. Det förklaras för barnen att de måste tänka på att föremål kan gå sönder. 

Viktor bemöter forskaren genom att säga “Det tänker vi inte på, vi tänker bara på att 

fisa”. Denna situation visar hur olika barnen bemöter och positionerar sig beroende på 

förskollärarens frånvaro eller närvaro. De bemöter också forskare och förskollärare på 

olika sätt även om båda kategoriseras som vuxna.  
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Ett annat exempel där en vuxens närvaro påverkar barnens positionering och bemötande 

mellan varandra är under en situation på den stora, runda mattan i stora lekrummet. Tilda 

och Rebecka har lekt där en stund. I en situation positionerar sig Rebecka fysiskt genom 

att slå Tilda i ansiktet med en korg och Tilda bemöter Rebecka genom att skrika “Aj! Du 

får inte göra så!”. Därefter springer Tilda iväg till en förskollärare, frågar om inte 

förskolläraren kan vara med och leka och håller sig fast i förskolläraren. Rebecka 

kommer efter och håller fast sig i förskolläraren ben, varpå Tilda gör det samma. Här 

bemöter barnen varandra genom att använda liknande fysiska positioneringar. 

Till skillnad från hemvrån där leken ofta är högljudd och med mycket innehåll av fysisk 

aktivitet, är leken på ett annat sätt i det rum som har anslutning till tamburen. 

Observationerna visar att det alltid finns närvarande förskollärare i rummet, barnen har 

ofta stillasittande aktiviteter då rummet är fyllt av bord och stolar. Vid en situation sitter 

Ellen vid ett bord och gör en pärlplatta. Med vid bordet sitter två andra barn och en 

förskollärare. På bordet står flera burkar med pärlor i olika färger. Ellen söker kontakt 

med förskolläraren genom att sträcka sig efter burken med pärlor som förskolläraren 

håller i. Hon använder sig av tyst positionering när hon tittar på förskolläraren och ler. 

Förskolläraren bemöter Ellen och ger henne burken. Ellen använder åter igen tyst 

positionering när hon tar upp en näve med bruna pärlor och håller den över burken med 

vita pärlor, hon tittar samtidigt på förskolläraren. Förskolläraren tittar inte på Ellen och 

hon väljer då att lägga ner de bruna pärlorna i burken med samma färg. Resultatet visar 

att det oftast varit lugnare lek med lägre ljudnivå i detta rum. Resultat visar också att det 

inte sker lika mycket interaktion mellan barnen när förskollärare är närvarande i barnens 

lek. Då sker det istället mer i interaktion mellan barn och förskollärare.  

5.5 Sammanfattning 

Resultaten i studien visar att normer som finns i samhället blir synliga i barnens 

interaktion mellan varandra. De två tydligaste normerna som syns är normer kring kön 

och ålder, samtidigt visar resultatet att miljön påverkar hur barnen väljer att positionera 

sig. Till exempel var leken och barnens bemötande mot varandra på olika sätt, beroende 

på om de befann sig i hemvrån eller i det rum som ligger i anslutning till tamburen. 

Barnen använder olika bemötanden mot varandra och positioneras på olika sätt beroende 

på om en förskollärare finns direkt närvarande eller inte.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att synliggöra vilka tillvägagångssätt och bemötanden barnen 

använder sig av när de interagerar med varandra under den tid de själva styr över på 

förskolan. Resultatet visar att bland annat kön och ålder är faktorer som påverkar hur 

barnen positionerar sig i den “fria leken”. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

framhåller att det finns normer kring kategorier som till exempel kön och ålder, därför är 

olika kategorier viktiga att ta hänsyn till i intersektionella och normkritiska analyser. 

Detta är en väsentlig aspekt i diskussionen, för att förstå slutsatsen kring det besvarade 

syftet utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Diskussionen har samma rubriker som 

används i resultatet utifrån analysens teman. Den avslutande rubriken sammanfattar 

diskussion och slutsats.  

6.1.1 Uttrycka “sluta” 

Studiens resultat visar att skillnaden mellan könen är tydliga. Både flickor och pojkar 

uttrycker “sluta” med fysisk handling vid något tillfälle. Det som inte syns i resultatet är 

flickor som bemöter pojkar med fysisk handling för att uttrycka “sluta”. Detta kan tolkas 

som att det finns en maktstruktur mellan barnen beroende på kön. Flickor använder 

fysiskt bemötande mot andra flickor men inte mot pojkar. Hellman (2010) framhåller att 

det finns starka normer för att passa in i att vara “manlig”. Manlighetsnormer som hon 

synliggör är att vara “stor och stark”. Hon förklarar att dessa normer sätter press på 

pojkar att leva upp till. En tolkning är att det kan finnas makthierarki mellan könen som 

gör att flickor inte använder fysisk handling för att uttrycka “sluta” mot pojkar. Hirdman 

(2003) nämner att det manliga könet är normen och det samhället jämför sig med. En 

tolkning utifrån detta synsätt kan vara att det finnas en outtalad respekt för pojkar. 

Studiens resultat visar att flickor väljer att vara fysiska i sitt bemötande mot pojkar, men 

inte i situationer där flickor uttrycker “sluta”. Studiens resultat visar att dessa situationer 

är mer konfliktfyllda än andra situationer som observerats och det där kan finnas en 

negativ spänning. Ur ett intersektionellt perspektiv blir inte barnens kön en ensam 

påverkande faktor när barnen ger uttryck för “sluta”. I den situation där Viktor och Agnes 

bemöter Olga på olika sätt väljer till exempel flickan att använda sitt verbala språk i 

första hand och pojken använder i första hand en fysisk handling. Viktor har även en 

6 Diskussion  
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position på avdelningen som det äldsta barnet. Ålder kan likväl som kön vara en 

påverkande faktor till hur han väljer att bemöta de andra barnen. Hellman (2010) 

framhåller i sin studie att barnen har en strävan mot att bli större och starkare, för de 

mindre barnen betyder detta att bli äldre. Denna önskan hos barnen finns för att de äldre 

barnen ofta har en högre status i situationer som den “fria leken”, då barnen har större 

frihet att bestämma utan förskollärarnas styrning.  

6.1.2 Göra likadant och följa efter någon annan 

Vad som utmärktes i resultatet av detta tema var att en stor andel yngre flickor gjorde 

som äldre pojkar, nästan en tredjedel av gångerna. Det kan dras en koppling mellan detta 

resultat till det Hirdman (2003) skriver om att det manliga könet är ett ideal. En tolkning 

kan då vara att flickorna vill positionera sig som pojkarna för att det skulle vara det 

“rätta”. Olofsson (2007) pekar på att flickor och pojkar blir bemötta olika när de 

överskrider stereotypa könsroller. “Varför är det så skrattretande med en kille som klär 

sig i flickkläder? När flickorna försågs med manliga attribut som svärd och sköldar i de 

modiga prinsessornas klubb var det ingen som skrattade. Tvärt om, det ingav respekt.” 

(Olofsson, 2007, s. 11). Det går också att göra en tolkning av att ett yngre barn gör 

likadant som ett äldre barn. Hellman (2010) menar att i “fria leken” har de äldre barnen 

högre status och de yngre eftersträvar detta. Hon förklarar också att de äldre barnen har 

övat upp en starkare kompetens i att förstå till exempel lekkoder och samspel i leken. Då 

skulle en tolkning av resultatet kunna vara att de yngre barnen gör likadant som de äldre 

barnen för att lära sig lekkoder och att göra “rätt”, de äldre barnen skulle alltså kunna 

vara förebilder. Ur ett intersektionellt perspektiv är båda tolkningarna viktiga att ta 

hänsyn till då de tillsammans påverkar barnens positionering.  

6.1.3 Att inta en roll som “informatör” 

Resultatet visar att det har varit övervägande flickor som intagit rollen som informatör. 

Det skulle kunna ses som en tillfällighet att just dessa barn vistades i närheten av 

tamburen när vårdnadshavare kom för att hämta sina barn. En sådan tolkning stämmer 

inte överens med studiens perspektiv. Utifrån studiens perspektiv breddas tolkningen och 

allt blir till beroende av flera olika påverkande faktorer, alltså inte av slumpen. Analys 

har gjorts kring varför det är just dessa barn som väljer att positionera sig genom att inta 

denna roll. Vid båda tillfällena då flickorna kom med information valde barnen som 

skulle gå hem, Samuel och Viktor, att gömma sig för sina anhöriga. Gömma sig för sina 
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anhöriga är något som flera barn gör. Det skulle kunna vara därför dessa flickor kommer 

och informerar, för att på så sätt får interagera med till exempel Samuel och Viktor. Det 

kan bero på vilken position barnen redan har i gruppen. Deras agerande kan vara ett sätt 

att få kontakt med barn på avdelningen som de vanligtvis inte leker med. Detta kan i sin 

tur bero på att dessa två flickor är bland de yngre på förskolan. Varför flickorna tar denna 

roll kan också bero på som Statens offentliga utredning (2006:75) menar, att flickor ofta 

uppmuntras och positioneras till att ta ansvar och hjälpa till. Det kan kopplas till det 

Olofsson (2007) skriver om förväntningar och krav på flickor. Det finns förväntningar att 

flickor ska hjälpa till med sysslor de vuxna ska göra. Det kan vara att ta hand om yngre 

barn och pojkar och vara aktivt deltagande i vuxenplanerade aktiviteter. Dolk (2013) 

menar att förskollärarna bör reflektera över sin verksamhet för att få syn på rådande 

normer.  

6.1.4 Andras påverkan och miljöns betydelse 

I situationen där Tilda och Rebecka håller fast runt en förskollärares ben kan det finnas 

ett eventuellt maktspel mellan de båda barnen. En tolkning kan vara att på grund av att 

relationen mellan förskolläraren och barnen är hierarkisk, sitter förskolläraren på en 

maktposition. Det kan leda till att barnen tävlar om till exempel förskollärarens 

uppmärksamhet. Det maktspelet kan påverka hur de två barnen interagerar med varandra. 

Dolk (2013) påvisar relationen mellan makt och ålder och att det då kopplas till 

relationen mellan barn och vuxna. Resultatet visade att barnen positionerade sig olika 

beroende på om det fanns en närvarande förskollärare eller inte. Eidevald (2009) 

beskriver att förskollärarens aktiva liksom passiva roll påverkar barnen. Han menar också 

att förskollärare har olika förväntningar på barnen beroende på vilket kön de har. Statens 

offentliga utredning (2006:75) beskriver också förväntningar på olika kön. Bland annat 

pojkar som högljudda och flickor som ansvarstagande och lugna. I situationen med 

Agnes, Viktor och Samuel i hemvrån valde förskolläraren att öppna dörren för att fråga 

om de var trevliga mot varandra. Om dessa förväntningar kring kön fanns hos 

förskolläraren kanske agerandet valdes omedvetet eller medvetet på grund av att två av 

barnen var pojkar. Barnens tydliga förändring av positionering när förskollärare är 

närvarande och inte närvarande tyder på att förskollärarna inte alltid kan veta vad barnen 

gör. Som tidigare nämnts har Skolverket (2010) ett mål om att förskolans verksamhet ska 

motverka stereotypa könsmönster. Detta blir problematiskt då förskollärarna inte alltid är 
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närvarande i barnens lek och som resultatet visar, att det är en tydlig skillnad i barns 

positionering beroende på förskollärarnas närvaro och frånvaro i leken. 

6.2 Metoddiskussion  

Valet av fältanteckningar och ljudupptagning som observationsmetod har varit 

ändamålsenlig och funktionell. Genom att vara två observatörer har empirin fått fler 

perspektiv. Om tre observatörer hade deltagit vid alla observationer hade kanske empirin 

fått ett tredje perspektiv. I en del situationer hade det troligtvis fungerat med tre 

observatörer, i andra fanns risk för att det blivit påträngande. Beslutet om att vara 

konstanta i antal observatörer har givit alla situationer lika mycket tyngd. I en del av 

observationerna var det svårt att höra exakta konversationer från ljudupptagningen, men i 

många fall har det berikat empirin. När analysarbetet av observationerna gjorts har det 

ibland saknats fältanteckningar om till exempel barnens kroppsspråk. Det har varit 

givande att använda fältanteckningar men svårt att få med alla detaljer. Det har varit 

berikande i transkriberingen och analysen att titta på fältanteckningarna tillsammans med 

att lyssna på ljudinspelningarna. Ljudinspelningarna från barnens diskussioner har givit 

en djupare förståelse för de situationer som observerats. 

Ett sätt att observera situationer på är att använda sig av videokamera. Studiens empiri är 

inte insamlad med hjälp av videoinspelning trots att det kan ge djup till analysarbetet och 

fånga många detaljer. Eidevald (2013) har i sin avhandling följt avdelningar i arbete med 

videoinspelning som en metod för systematiskt kvalitetsarbete. Där problematiseras 

användandet av en sådan metod. Praktiska utmaningar, som till exempel kamerans 

placering i rummet. Deltagarna ska synas och inte vara för långt bort eller för nära 

kameran, detta påverkar också ljudupptagningen. Det kan också bli problematiskt om 

deltagarna förflyttar sig mycket i rummet eller mellan olika rum. Eidevald framhäver 

också att kamerans närvaro inte är passiv utan blir medskapare av situationen då barn och 

vuxna beter sig på andra sätt i kamerans närvaro än utan. Diskussioner har förts om 

svårigheter kring den forskningsetiska aspekten av att filma. Barnen blir inte anonyma i 

samma utsträckning som användandet av endast anteckningar och ljudupptagning. Det 

kan också bli problematiskt om någon i barngruppens vårdnadshavare inte lämnat 

samtycke till studiens utförande. Genom att filma är det svårt och näst intill omöjligt att 

undanhålla dessa barns identiteter. Genom anteckningar finns möjlighet att välja vad som 

skrivs ner. 
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Eftersom en av forskarna har en relation med förskolan sen tidigare, kan det ha påverkat 

observationerna och barnens sätt att vara på. Det första besöket upplevdes mer påverkat 

av att det fanns en relation mellan barn och en forskare. Under de andra tillfällena 

upplevdes det mer normaliserat eftersom barnen hade fått träffa de andra två forskarna. 

Ett alternativ hade kunnat vara att göra ett första besök utan att samla in empiri, för att 

minska spänningar och nyfikenhet inför vår närvaro under observationerna.  

Användandet av tematisk analys som analysmetod har varit bra för att finna resultat till 

studiens syfte och frågeställningar. Det har också varit en bra analysmetod för att 

sammanställa studiens tio observationer. Genom att använda överstrykningspennor för att 

strukturera upp vad vi sett i transkriberingarna blev empirin visuellt tydlig, på så sätt har 

resultatet kunnat lyftas fram.  

6.3 Avslutande diskussion 

Studiens resultat visar utifrån det valda teoretiska perspektivet att normer kring till 

exempel ålder och kön påverkar barns positionering. Resultatet har till exempel visat att 

flickor inte använder fysisk positionering för att uttrycka “sluta” mot pojkar och att yngre 

flickor gör likadant som äldre pojkar. Detta kan, som tidigare skrevs i diskussionen, ses 

som stereotypa könsroller. Mattsson (2010) pekar på att vilka normer vi medvetet eller 

omedvetet passar in i påverkar vilken status vi har. Hon framhåller också att på så sätt 

påverkar normer hur maktstrukturer ser ut, alltså hur vi blir positionerade i 

maktstrukturer. Normerna som synliggjorts i studiens resultat kan leda till att barnen i sin 

“fria lek” också befinner sig i en maktstruktur. Resultatet visar också att det finns en 

hierarki mellan barn och vuxna där de vuxna kan välja att styra. Ett exempel på det är när 

en förskollärare väljer att öppna dörren till hemvrån för att säga något och sedan väljer att 

lämna rummet och stänga dörren. Det finns också en hierarki mellan barnen i den “fria 

leken” som ger utrymme för normer att reproduceras och skapas. Ett exempel från 

studien på detta är när Tilda säger “Då kommer inte jag leka med dig” till Rebecka. Då 

har de under en liten stund pratat om huruvida Tilda får ta lådboxen som Rebecka har. 

När Tilda säger detta bemöter Rebecka Tilda genom att säga att de kan göra varannan 

gång. Detta kan tolkas som en situation där makt syns. Genom att Tilda säger som hon 

gör använder hon sin position för att få bestämma. Rebecka positioneras av detta och 

föreslår att de ska göra varannan gång fast hon tidigare i situationen sagt att det är hon 

som leker med lådboxen. Ett sätt att förstå makten i denna situation mellan Rebecka och 
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Tilda är att Tilda är större än Rebecka, både till ålder och längd. Dolk (2011) framhåller 

att barnen får olika möjligheter och positioner bland varandra beroende på 

kategoriseringar. Vid vissa tillfällen kan ålder ha en stor betydelse och vid andra kan kön 

vara en stor påverkande faktor. De los Reyes och Mulinari (2005) pekar på att en 

intersektionell analys behövs för att kunna synliggöra vad som påverkar maktstrukturer. 

Kategorierna behöver ses tillsammans för att förstå de påverkande faktorerna. Tilda och 

Rebecka är två flickor med svensk bakgrund som båda uttrycker sig tydligt verbalt, 

skillnader mellan dem är deras ålder och längd. Därför kan en slutsats dras om att åldern 

och längden har en påverkan i maktstrukturen mellan Tilda och Rebecka. 

Studiens syfte är framskrivet för att det finns ett problem i den “fria leken”, som har en 

stor plats i förskolan, finns sällan förskollärare direkt närvarande. Samtidigt skriver 

Skolverket (2010) i förskolans läroplan att förskolan har i uppdrag att motverka 

stereotypa könsroller och könsmönster. Resultatet visar att förskollärarnas och vår 

närvaro, frånvaro och att maktpositionen vi besitter påverkar barnens positionering. När 

förskolläraren väljer att öppna dörren till hemvrån påverkas barnens positionering. Dolk 

(2013) skriver att det finns en maktstruktur mellan vuxna och barn där de vuxna har 

möjligheten att styra och bestämma vilket också visar sig i vår studie. Hon menar att i 

samhället har ålder en påverkan i vem som får göra vad. Hon nämner till exempel att 

personer i medelåldern ofta kan ha ett tolkningsföreträde för yngre och äldre. För att 

under hela dagen arbeta med förskolans uppdrag, som tidigare nämndes, behöver 

förskollärarna vara medvetna och delaktiga i barnens alla timmar på förskolan.  

Studien visar, som tidigare skrevs, att fler perspektiv och tolkningar kan behövas för att 

förstå en situation. Det är därför värdefullt att som förskollärare använda sig av ett 

normkritiskt och intersektionellt perspektiv, för att synliggöra normer som påverkar 

maktstrukturer i den “fria leken”. Normer är som oskrivna regler och mönster för 

människor (Statens offentliga utredning, 2006:75). Martinsson och Reimers (2014) 

menar att normer talar om vad som anses vara “normalt” eller “inte normalt”. Att 

använda dessa perspektiv som verktyg till att reflektera och utvärdera verksamheten kan 

ses som ett krav utifrån vad Skolverket (2010) skriver i förskolans läroplan. Där står det 

att förskollärarna har ett uppdrag i att trygghet, glädje och lärande ska vara centralt för 

alla barn. De ska aktivt motverka stereotypa könsroller och de krav och förväntningar 

som finns på flickor respektive pojkar. De ska också arbeta för jämställdhet mellan könen 
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och förstå att deras sätt att vara påverkar hur barnen ser på vad som är kvinnligt och 

manligt. All form av diskriminering ska motverkas, i läroplanen nämns ålder, kön, 

etnicitet, könsidentitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionsnedsättning. Förskollärarna har också ett ansvar i att alla barn ska lita på sin 

egen förmåga och utveckla en positiv uppfattning om sig själva. 

Syftet med studien är att synliggöra vilka tillvägagångssätt barnen använder sig av när de 

interagerar med varandra under den tid de själva styr över på förskolan. Vi har undersökt 

hur barnen positionerar sig och bemöter varandra under den “fria leken”. Resultatet visar 

flera olika tillvägagångssätt barnen använder för att medvetet eller omedvetet positionera 

varandra och positionera sig själv. Vid olika situationer och genom barnens olika 

tillvägagångssätt har studien påvisat att under ”fria leken” syns stereotypa könsroller och 

normer kring ålder. Studien har också visat på att barnen under den ”fria leken” 

tillbringar mycket tid utan förskollärare. Vi anser att det är nödvändigt som förskollärare 

att ha insyn i barnens lek för att kunna följa läroplanens mål om att motverka till exempel 

stereotypa könsroller. 

Förslag till fortsatt forskning är en följdstudie på barns positionering och bemötande 

mellan varandra i kombination med den “fria leken”. Studien skulle då kunna ha 

utgångspunkt hos förskollärarna. Vad har de för tankar och funderingar kring hur deras 

arbete med jämställdhet blir synligt i den “fria leken”?  
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KONSTELLATION AV BARN ANTAL SUMMA PROCENT % 

Yngre flicka gör som äldre pojke ///// 

// 

7 28% 

Jämnårig pojke gör som jämnårig flicka //// 4 16% 

Äldre pojke gör som yngre flicka //// 4 16% 

Yngre flicka gör som äldre flicka // 2 8% 

Jämnårig flicka gör som jämnårig pojke // 2 8% 

Äldre flicka gör som yngre flicka // 2 8% 

Äldre pojke gör som yngre pojke // 2 8% 

Yngre pojke gör som äldre flicka / 1 4% 

Yngre pojke gör som äldre pojke / 1 4% 

Jämnårig flicka gör som jämnårig flicka  0 0% 

Äldre flicka gör som yngre pojke  0 0% 

Jämnårig pojke gör som jämnårig pojke    

 

Tabell 1: Antal gånger olika barn gör som något annat barn utifrån kön och ålder 
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