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Abstract 

Syftet med föreliggande arbete är att med utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv 

studera hur pojkar blir till i nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktörer på 

förskolegården. Ett posthumanistiskt perspektiv och en normkritisk teori är utgångspunkter 

för studien. Vårt empiriska material har insamlats genom videoinspelningar och observationer 

genom observationsschema. Vi har genomfört studien på en förskolegård under tre tillfällen, 

total har 4,5 timmes empirisk material samlats in. Resultatet belyser tre teman som vi 

uppmärksammat som återkommande i det empiriska materialet. Dessa tre teman är: 

Tafattlekar, Stoppande och Makt i leken. Pojkarna leker tafattlekar på förskolegården och 

förhåller sig till det material som framkommer på förskolegården. De mänskliga och icke- 

mänskliga aktörerna är med och påverkar vilka pojkarna blir i en situation. Det har även 

uppmärksammats att pojkarna blir stoppade i deras lek på förskolegården. Många gånger 

anses pojkarnas lek för stökig och stoppas. Det belyses även att pojkarna intar maktpositioner 

i leken när de förhåller sig till vissa materialiteter.   

 

Nyckelord: Förskolegården, icke-mänskliga aktörer, mänskliga aktörer, pojkar, 

posthumanistiskt perspektiv, subjektskapande 

Förord 

Nu är äntligen examensarbetet färdigt och vi ger oss ut i arbetslivet som förskollärare. Det 

finns ett antal personer som vi skulle vilja tacka. Först vill vi tacka våra handledare Kristina 

Holmberg och Anniqa Lagergren för det stöd och tips vi fått under skrivandets gång. Utan ert 

stöttande hade vi inte lyckats skriva klart detta examensarbete. Vi vill tacka förskolan som 

ställde upp och gjorde denna studie möjlig. Vi blev bemötta på ett professionellt och trevligt 

sätt. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som har funnits till hjälp när vi stött på hinder i 

skrivandet. Gruppen har funnits till hands för att kunna bolla idéer med. Slutligen vill vi tacka 

varandra för ett gott samarbete och minnen för livet.  

 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har fördelats jämt under hela processen mellan oss. Vi har delat upp 

arbete och haft ansvar för olika delar och har sedan läsa igenom varandras texter och 

korrekturläst. Mycket av arbetet har skrivits tillsammans direkt och vi har haft en öppen 

dialog med varandra under hela processen. Vi har dessutom skrivit arbetet på ett sådant sätt 

att det ska kännas enhetligt.  

 

 

Halmstad, januari 2015. Joakim Sahlsten och Ronja Weissenbilder 
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1. Inledning 

Tryggheten om att veta vilket kön en människa har ligger djupt fäst hos oss. Vi bemöter 

medvetet och omedvetet flickor och pojkar på olika sätt. Redan vid födseln ställs frågan om 

bebisen är en flicka eller pojke. Det görs extra tydligt vilket kön bebisen har genom att klä 

hon/han i traditionella flickfärger eller pojkfärger. Behovet av att kategorisera människor kan 

ses som ett problem, då detta bidrar till att vi förhåller oss olika till flickor och pojkar. Oavsett 

om vi anser att vi föds med dessa könsliga skillnader eller om det är något som skapas i mötet 

med människor och materialiteter, kan det konstateras att uppdelningen flicka/pojke, 

feminint/maskulint finns överallt i vårt samhälle. Precis som i övriga samhället, ordnas barn i 

förskolan in i olika kategorier baserat på vilket kön barnet har. För att motverka detta ska 

verksamheten i förskolan präglas av en medvetenhet kring kön/genus. Alla barn ska bemötas 

utifrån sina individuella förutsättningar och inte utifrån stereotypa förväntningar om hur 

flickor och pojkar bör vara.  

 

Värdegrundsfrågor har en central plats i förskolans arbete och i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010). Att människors lika värde är viktigt är något vi själva anser är självklart. 

Det är en av de mest grundläggande uppgifter vi har som förskollärare i vårt kommande yrke, 

att behandla barn jämställt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion med mera. I förskolan ska 

pojkar och flickor ha samma möjligheter att pröva och utveckla intressen och förmågor utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Det diskuteras mycket i förskolan om hur 

förskollärare ska bemöta pojkar och flickor för att kunna få en jämställd verksamhet. Dock 

finns det många olika sätt att se på kön/genus, vilket bidrar till att vi tolkar jämställdhetsmålen 

i läroplanen på olika sätt, vilket i sin tur bidrar till olika sätt att nå dessa mål. I och med att det 

inte är konkret formulerat i läroplanen för förskolan hur jämställdhetsmålen ska uppnås, 

öppnar det upp för olika tolkningar och arbetssätt för arbetslaget. Det är dock inte påstått att 

tydligare mål skulle medverka till att jämställdhetsmålen uppnås i förskolan. Förskollärares 

kunskap brister ibland kring hur man kan arbeta på ett jämställt sätt och motverka traditionella 

könsmönster och könsroller (Eidevald, 2009; Månsson, 2000). Det finns även forskning som 

visar att det kan vara svårt för förskollärare att tolka det som skrivs i läroplanen om 

jämställdhet (Ärlemalm-Hagsér, 2010). Traditionella könsroller och könsmönster förstärks 

många gånger i förskolan snarare än att motverkas (Eidevald, 2009; Månsson, 2000; 

Ärlemalm-Hagsér, 2010).  

 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskolan har vi uppmärksammat att barn på 

förskolegården ofta leker könsstereotypa lekar, samt att pojkar och flickor bemöts utifrån 

olika förutsättningar beroende på kön. Vi har uppmärksammat att pojkarna oftast ses som 

bråkiga och blir tillsagda ofta i sin lek. Vi ställer oss frågan vad detta kan bero på. 

Ärlemalm‐Hagsér (2010) poängterar att förskolegården ofta ses som könsneutral av 

pedagoger. Dock finns det gömda stereotypa signaler på förskolegården som barn förhåller sig 

till. De aktörer som finns på förskolegården möjliggör barns subjektskapande (Hultman, 

2011). Aktörer innefattar både mänskliga och icke-mänskliga aktörer, som exempelvis miljö 

och material (Åsberg, Hultman & Lee, 2012). Aktörerna är med och bestämmer vilka barnen 
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kan bli i en viss situation (Hultman, 2011). De är även med och skapar villkor för hur barn 

förstår sig själva och förstås av andra. Vi har uppmärksammat att det finns mycket tidigare 

forskning som jämför flickor och pojkar, därför är vi intresserade att enbart forska kring 

pojkar och se vad som synliggörs då. Vi vill med detta examensarbete forska vidare kring 

pojkars subjektskapande på förskolegården och frågar oss ifall icke-mänskliga och mänskliga 

aktörer, så som miljö, material och människors agerande möjliggör/hindrar vilka pojkarna kan 

bli.  

 

Syftet med föreliggande arbete är att med utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv 

studera hur pojkar blir till i nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktörer på 

förskolegården. Frågeställningar vi utgår ifrån är: 

 

 Hur blir pojkar till i förhållande till andra barn och pedagoger på förskolegården? 

 Hur blir pojkar till i förhållande till de materialiteter som finns på förskolegården? 

2. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Utgångspunkt i denna studie är ett posthumanistiskt perspektiv, då perspektivet tillåter det 

materiella att vara medskapare till människors subjektskapande. En normkritisk teori är ett 

komplement vi valt till det posthumanistiska perspektivet, då det kan bidra till att avslöja 

rådande normer och sociala strukturer på förskolegården i pojkars subjektskapande. Vidare 

förklaras även begreppen kön/genus och hur det förstås och används i denna studie. 

2.1 Posthumanistiskt perspektiv 

Ett posthumanistiskt perspektiv är en utgångspunkt i denna studie eftersom perspektivet även 

accepterar det materiella som aktör (Åsberg, Hultman & Lee, 2012). Här redogör vi för de 

huvudbegrepp inom posthumanismen som är relevanta för vår studie. Vi anser att dessa är 

centrala för förståelsen för hur pojkar blir till på förskolegården. 

 

Posthumanismen hänger delvis samman med de poststrukturalistiska och 

socialkonstruktivistiska perspektiven (Hultman, 2011). Dock ifrågasätter posthumanismen 

idén om att det främst är människan som är den självklara aktören i världen (Åsberg, Hultman 

& Lee, 2012). Världen är inte enbart en social, kulturell och språklig sammansättning 

(Hultman, 2011). Tvärt om är icke-mänskliga aktörer medskapare av vår kunskap, våra 

praktiker och vår verklighet. Det materiella ses inte enbart som ödmjuka tjänare, utan som 

koreografer av den värld vi lever i. De är alltså inte enbart passiva objekt som människor 

kontrollerar och använder sig av, utan aktiva aktörer som har agens. Det vill säga, miljön och 

materialiteten påverkar hur vi tänker, handlar och rör oss i situationer. Aktörerna är med och 

bestämmer vem vi kan bli i en viss situation. Barn skapar relationer till sin omgivning, till 

människor och det materiella, som bilar, cyklar, hink och spade, färg, vatten med mera. Det 

materiella skapar villkor för hur barn förstår sig själva och förstås av andra, därigenom är det 

med och skapar villkor för barns subjektskapande. 
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Ett av perspektivets mest centrala begrepp är subjektskapande. Det posthumanistiska 

perspektivet beskriver att barn inte är utan blir till på olika sätt i relation till de möjligheter 

som ges utifrån till exempel miljö och material (Hultman, 2011). Skapandet av barns subjekt 

är i ständig förändring och barn anpassar sig till de möjligheter som finns i miljön runt 

omkring dem (Nordin-Hultman, 2004). Barn har många olika identiteter som uppstår i 

specifika situationer.  

  

Ytterligare ett begrepp som anses vara betydelsefullt inom perspektivet är aktör-nätverks teori 

(ANT), där idén är att vi lever i ett nätverk av aktörer som hela tiden kopplar upp sig mot 

varandra (Hultman, 2011). Hultman (2011, s.32) beskriver det som en “myriad av aktörer”, 

stora som små, levande som döda, som förhåller sig till varandra och påverkar varandra. 

Människor, cyklar, sandlådor, träd, vatten, klätterställningar med mera, förstås som väsentliga 

aktörer som blir till nätverk. Icke-mänskliga aktörer har ingen fast egenskap, men i relation 

med andra föremål, exempelvis människan, uppstår egenskaper (Hultman, 2011; Åsberg, 

Hultman & Lee, 2012). 

2.2 Normkritisk teori 

En normkritisk teori fokuserar på hur normer uppkommer och hur dessa upprätthåller 

skillnader mellan män och kvinnor. En normkritisk teori innebär i förskolan att kritiskt 

granska verksamheten och speciellt de normer som skapar positioner. I förskolan är 

diskussioner om normer och värden viktiga (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). Det förklaras i 

läroplanen för förskolan att värdegrunden omfattar de grundläggande värden som samhället 

vilar på (Skolverket, 2010). Att aktivt främja alla människors lika värde innebär i praktiken att 

motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

 

De outtalade normer som förekommer i samhället ses som anvisningar för hur människor kan 

handla (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). En norm är inget som måste följas, men följs oftast 

om det ses som fördelaktigt (Leo, 2010). Följer människan de normer som förekommer i 

samhället anses hon/han normal (Dolk, 2013). Det som ses som normalt eller avvikande i 

normer kan skapa samhörighet för människor, men även utanförskap och exkludering i 

samhället (Leo, 2010). Det kan vara svårt som forskare att få syn på de normer som 

förekommer i förskolan och vilka som upprätthålls genom handlingar och språk. Forskare 

som använder en normkritisk teori gör det i syfte att synligöra normer i olika praktiker. 

Eftersom vi i detta arbete ska undersöka hur pojkar blir till i nätverk av mänskliga och icke- 

mänskliga aktörer på förskolegården anser vi att ett normkritiskt förhållningssätt kan bli ett 

viktigt verktyg. Rådande normer och sociala strukturer som är verksamma på förskolegården 

kan genom detta verktyg avslöjas för oss.  

2.3 Begreppen kön/genus 

Inom genusforskning har det debatterats länge om hur begreppen kön och genus ska förstås 

och användas (Borgström Källén, 2014). Eidevald (2009) belyser tre olika sätt att beskriva 



      

4 

 

kön och genus. Det förhållningssätt människor har till kön och genus bidrar till olika sätt att 

bemöta och tala om barn där kön och genus ges olika innebörder, eller ingen innebörd alls. 

 

Ett första perspektiv är att kön ses som det biologiska givna och genus som en social effekt av 

könens biologiska olikheter, så som kroppsliga, hormonella och kromosommässiga olikheter 

(Eidevald, 2009; Wedin, 2011). Eidevald (2009) menar att genom detta synsätt är det 

självklart att kvinnor och män, flickor och pojkar kommer att utvecklas på delvis olika sätt. I 

förskolan innebär detta synsätt att pedagoger behöver anpassa verksamheten efter flickors och 

pojkars olika förutsättningar. 

 

Ett andra perspektiv är att kön ses som något vi är, det biologiska givna, medan genus 

betecknar något vi gör, en social konstruktion (Borgström Källén, 2014; Wedin, 2011). Genus 

ses som det “sociala könet”, eller det som kallas kvinnligt och manligt. Här studeras de 

föreställningar om kvinnligt och manligt som finns i vårt samhälle (Wedin, 2011), hur vi beter 

oss mot varandra, vilka förväntningar vi har på varandra och konsekvenser för dessa 

förväntningar (Eidevald, 2009). Allt eftersom vi växer upp lär vi oss hur vi ska agera 

”normalt” i olika sammanhang utifrån vårt kön, som man eller kvinna, och vart gränserna 

mellan dessa kön går. Genus är något som är föränderligt och beror på det samhälle, kultur 

och tidsepok vi lever i. Hur vi utformar vår kvinnlighet eller manlighet är resultatet av en 

social anpassning och en konstruktion i relation till de sociala villkoren som omger oss 

(Wedin, 2011). Vi är flicka/pojke/kvinna/man men blir kvinnliga/manliga (Eidevald, 2009). I 

förskolan innebär detta synsätt att då problematisera föreställningar om kvinnligt/manligt och 

de konsekvenser de för med sig för barns olika förutsättningar. Genom dessa tankar om kön 

och genus menar Hirdman (2001) att två principer om hur vi förhöll oss till kvinnligt och 

manligt synliggjordes. Människor har skapat osynliga normer och regler för hur vi ska 

förhålla oss till manligt och kvinnligt. Dessa utgår ifrån två principer. Första principen är att 

manligt och kvinnligt hålls isär. Människor delar in manligt och kvinnligt i kategorier, det vill 

säga att vi bekönar vår omvärld. Det kan gälla yrken, kläder, leksaker, kroppsspråk med mera. 

Principen är att vi ser manligt och kvinnligt som varandras motsatser, dikotomier. Det menas 

att vi tillskriver pojkar och flickor motsatta egenskaper, beteende och intressen. Andra 

principen är att det manliga värderas högre än det kvinnliga, det män gör är mer värt än det 

kvinnor gör. Exempelvis att benämningen ”pojkflicka” värderas högre för en flicka än en 

”flickaktig” pojke i förskolan. Det skapas en över- och underordning, som enligt normen är 

naturlig. Genusordningen skapas, för det mesta omedvetet, av människor i grupper. Idag 

kritiseras dock tanken om uppdelning av kön och genus (Borgström Källén, 2014). 

 

Ett tredje perspektiv menar Eidevald (2009) är att både kön och genus är sociala 

konstruktioner. Det går inte att fastställa någon gräns mellan vad som är biologi (kön) och 

kultur (genus) (Borgström Källén, 2014). Det vill säga, det är omöjligt att gränssätta vart 

biologin “slutar” och kulturen “börjar” (Connell, 2002). Inom det posthumanistiska 

perspektivet beskrivs det att individer “blir till” genom de aktörer som förekommer (Taguchi, 

Bodén & Ohrlander, 2011). Kön och genus ses som något som ständigt är i förändring och 

som skapas och omskapas i praktiken av aktörerna. I förskolan innebär detta synsätt att 

ständigt granska och omförhandla villkoren för barns subjektskapande. Vi håller med både 
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Borgström Källén och Connell i deras tankar om kön och genus. I denna studie förstår vi 

kön/genus som något som inte går att dela upp och något som är i ständig förändring av de 

aktörer som förekommer. 

3. Forskningsområdet  

I följande avsnitt redovisas forskning som är relevant för vår studie och som kan bidra till en 

fördjupad kunskap inom vårt valda område. I första delen redogör vi för barns 

identitetsutveckling kopplat till normer i samhället. I den andra delen beskriver vi vikten av 

att jobba med jämställdhet i förskolan och problematiken kring detta. I den tredje delen tar vi 

upp förskolegården och problematiken kring att den ses som könsneutral. I den fjärde delen 

diskuteras slutligen de normer som förekommer i förskoleverksamheten och hur dessa kan 

medföra att pojkar och flickor bemöts olika av pedagoger och barn. 

3.1 Barns identitetsutveckling 

Barn födda i vårt samhälle blir medvetna rätt snabbt i livet om att mänskligheten är delat i två 

kön, kvinnor och män (Änggård, 2011). Så tidigt som vid 18 månaders ålder har redan en 

självsocialiseringsprocess påbörjats. Identitetsutvecklingen för flickor och pojkar är en 

komplex och rullande process (Brinkman, Rabenstein, Rosén & Zimmerman, 2014). I 

samhället förekommer nämligen sociala normer för hur pojkar och flickor ska vara 

(Gunzelmann & Connell, 2006). Barn får lära sig tidigt att det är viktigt att bli accepterad av 

samhället och agera utifrån sitt kön som anses “rätt” utifrån normerna i samhället (Änggård, 

2011). Barn söker efter ledtrådar i sin vardag för att ta reda på hur de ska handla utifrån sitt 

kön, exempelvis gäller det vilken aktivitet de ska välja och vem de ska leka med (Martin & 

Ruble, 2004). Faktorer som media, kamrater, lärare och föräldrar förstärker ofta normerna. 

Pojkar och flickor väger fördelar mot nackdelar för att antingen utmana traditionella 

könsnormer eller ej (Brinkman m.fl, 2014). De tar även hänsyn till sin egen inställning i en 

situation. Baserat på detta fattar barn beslut om hur de ska uttrycka sin könsidentitet. 

Antingen möts de av positiva gensvar eller av retningar och trakasserier. Detta återkommer 

under barnets identitetsutveckling och uppväxt. Samhället har stor makt när de gäller att skapa 

normer för vad som ses som ”pojkaktigt” och ”flickaktigt” (Hellman, 2010). Media, leksaker 

och reklam förstärker dessa normer, vilket medför att det blir en uppdelning mellan könen. 

Jämställdhet diskuteras mycket i samhället, och eftersom förskolan är en del av samhället har 

förskolan ett viktigt uppdrag att motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

3.2 Jämställdhet i förskolan 

Under 2000-talet har kravet att pedagoger, alltså de professionella i förskolan, ska arbeta med 

demokrati och sociala rättvisefrågor som till exempel jämställdhet (Edström, 2010; Tallberg 

Broman, 2006). Detta framhävs i både styrdokument och skolutredningar. Pedagoger 

framställs dock både som en del av lösningen och en del av jämställdhetsproblemet (Edström, 

2010). Barn agerar utifrån antaganden, föreställningar och den sociala praktik de möter 
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(Tallberg Broman, 2006). Kön och könsmönster är något som konstrueras i förskolan och det 

finns flera faktorer som bidrar. Förskolans struktur, organisation, arbetssätt, materialutbud och 

hur pedagoger och barn förhåller sig till varandra skapar de kön och könsmönster som 

förekommer. Detta möjliggör olika positioneringar för pojkar respektive flickor. Pedagoger 

har ofta lätt att prata om jämställdhet och vad det står för (Eidevald, 2009). Det beskrivs att 

jämställdhet handlar om att alla ska ha samma möjligheter, att de ska ha material som både 

flickor och pojkar kan använda och att det ska vara självklart att exempelvis pojkar ska kunna 

leka med dockor. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter utan begränsningar kopplade 

till kön. Däremot menar pedagoger i studier att det är svårare att uttrycka hur de konkret kan 

arbeta i verksamheten för att nå jämställdhet (Eidevald, 2009; Karlsson & Simonsson, 2008; 

Månsson, 2000; Ärlemalm-Hagsér, 2010). Detta är en problematik menar Eidevald (2009) 

och påpekar att läroplanen för förskolan i någon mån borde ta upp anvisningar för hur arbetet 

för att motverka stereotypa könsroller skulle kunna genomföras. Det finns dessutom studier 

som visar att det inte är någon skillnad i pedagogers bemötande av barn beroende på om 

förskolan tidigare deltagit i jämställdhetsarbete eller ej (Edström, 2010). Eidevald (2009) drar 

slutsatsen att förskolor många gånger inte lever upp till styrdokumentets mål att alla barn ska 

ges samma rättigheter och där kön inte ska vara avgörande för vilka positioner som erbjuds. 

En orsak till detta kan vara att rutiner och handlingsmönster hos pedagoger blir en del av 

vardagen och att pedagoger inte tänker kring hur de handlar i situationer utifrån samhällets 

normer (Eidevald, 2009). Det i sig kan vara en orsak till att de flesta förskolor uppger att de 

redan arbetar jämställt, trots att studier visar det motsatta (Eidevald, 2009). 

3.3 Förskolegården och materialutbud 

Förskolegården anses vara en könsneutral zon enligt många förskollärare (Ärlemalm-Hagsér, 

2010) och de anses många gånger vara könsblinda i flera av de återkommande situationerna i 

förskolan. Gömda stereotypa signaler finns på förskolegården och dessa förhåller sig barnen 

till. Barn är så kallade “könsdetektiver” och letar efter ledtrådar i sin vardag (Martin & Ruble, 

2004). De miljöer och material som erbjuds barn på förskolegården har gömda signaler som 

berättar hur barn ska förhålla sig till dessa utifrån sitt kön. Därför är det viktigt som pedagog 

att tänka på vad barn erbjuds på förskolegården och vad materialet signalerar till barnen 

(Martin & Ruble, 2004). Eidevald (2009) och Drown (2014) belyser vikten av att 

förskollärare ska inta en passivt övervakande position, men ska trots det finnas till hands 

under den fria leken för att kunna rycka in vid eventuella konflikter. Förskollärares främsta 

uppgift i barns fria lek är att finnas som stöd. Barn leker ofta könsinriktad lek på 

förskolegården, vilket innebär att de leker lekar kopplade till det manliga eller kvinnliga könet 

(Änggård, 2011). Goble, Martin, Hanish och Fabes (2012) menar att barns val av lek kan bero 

på att de anpassar sig till könsroller i sina aktivitetsval på förskolegården på grund av 

närvaron av andra kamrater samt pedagoger. Offentliga platser som exempelvis 

förskolegården kan begränsa möjligheterna för barn att prova andra positioner i leken än de 

som förväntas av de (Hellman, 2010). Förväntningar, traditioner och normer om hur 

exempelvis leken ska gå till påverkar barn på förskolan. Platser där barn kan dra sig undan 

och inte riskera att bli retade eller tillsagda kan vidga barns möjligheter för lek. Beroende på 

om barnet är en pojke eller flicka väljer de olika lekteman och väljer att leka på olika platser 
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på förskolegården (Holmes & Procaccino, 2009; Änggård, 2011). Pojkar söker sig ofta längre 

ifrån pedagoger på förskolegården när de leker med andra pojkar (Fabes, Martin & Hanish, 

2003). Fabes m.fl. (2003) menar även att pojkar oftast leker i grupper och flickor i par. Fabes 

m.fl. (2003) menar å ena sidan att detta kan ha att göra med att flickor och pojkar har olika 

mål med leken. Större grupper ger pojkar fler konflikter och konkurrens, medan flickors 

parlek snarare skapar säkra sociala förhållanden. Å andra sidan skulle en förklaring till att 

pojkar leker i större grupper än flickor kunna vara att pojkar ägnar sig åt aktiviteter som 

kräver fler kamrater (t.ex. fotboll, basket, bandy) än vad flickor normalt ägnar sig åt (t.ex. 

hopprep, utklädning). 

3.4 Bemötande av pojkar och flickor i förskoleverksamheten 

I studier konstateras det att flickor och pojkar många gånger bemöts på olika sätt i liknande 

situationer beroende på deras kön (Eidevald, 2009; Månsson, 2000; Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling-Samuelsson, 2009). I verksamheten blir pojkar tillsagda fler gånger än vad flickor 

blir (Eidevald, 2009). När pojkarna blir tillsagda utvecklar de en viss manlighet. Eidevald 

(2009) belyser att pojkar många gånger vill utveckla denna manlighet för att inte anses som 

mesig eller svag från pedagoger och barn. Hellman (2010) beskriver det som att man är en 

”typisk pojke” om man är dominerande, bråkig, utåtagerande och rörlig. Hellman (2010) tar 

dock upp en problematik kring dessa normer för pojkar, följer pojkar dessa normer har man 

inte hög status bland pedagoger. Detta kan i sin tur bidra till att pojkar blir tillsagda fler 

gånger som Eidevald (2009) belyser. Dock menar Eidevald (2009) att det inte är någon idé att 

försöka lugna pojkar som bråkar eftersom det kan ses som naturligt i pojkars barndom att 

bråka. Pedagogers uppgift är då i första hand att hantera och bemöta dessa olikheter, där 

pojkar “är” mer utåtagerande och aggressiva, snarare än att motverka. Det skulle till och med 

kunna ses som en “ojämställd” verksamhet menar Eidevald (2009), om pojkar inte tillåts 

utveckla och utforska sina manliga egenskaper. Gunzelmann och Connell (2006) diskuterar 

vidare kring normer för pojkar och menar att pojkar ska dölja sina känslor och agera tuffa 

utåt. Pojkar ska heller inte säga ifrån när de upplever svårigheter. Odenbring (2010) belyser 

att pedagoger många gånger säger maskulina kommentarer till pojkar. De kallar pojkar för 

muskelpaket och så vidare. Genom dessa ageranden förbinds pojkarna till en fysisk stark 

pojkkropp. Enligt Odenbring (2010) är detta ett dominerande maskulinitetsideal, vilket bygger 

på föreställningar om att pojkar är modiga, tuffa, energiska och starka. Dessa normer för hur 

pojkar ska vara förstärks av media, kamrater, lärare och föräldrar (Gunzelmann & Connell, 

2006). Dessutom menar Ärlemalm‐Hagsér (2010) att pedagogerna bekräftar barnen i de 

traditionella könsmönstren på förskolegården snarare än att motverka dem. 

 

När barn leker utomhus delas pojkar och flickor in i kategorier av pedagogerna (Odenbring, 

2010). Pedagoger synliggör dessutom många gånger de stereotypa gestaltningar i barns lek 

och samspel som förekommer på förskolegården (Ärlemalm-Hagsér & Pramling-Samuelsson, 

2009). Dessa förstärks i interaktionen mellan pedagog och barn genom pedagogens 

föreställningar om vad som är flickigt och pojkigt. Odenbring (2010) menar att pedagoger 

många gånger upprätthåller normer för hur pojkar ”bör agera” genom att de uppmuntrar 

pojkar till att vara starka, tuffa och energiska. Trots att pedagoger många gånger försöker 
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lugna pojkar som bråkar vilket både Eidevald (2009) och Hellman (2010) belyser, skriver 

Månsson (2000) att pedagoger många gånger ger pojkar mer utrymme att vara stökiga i leken 

än flickor. När flickor började leka stökigt blev de tillsagda av pedagoger att sluta, men när 

pojkar lekte samma lek såg pedagoger inte detta som ett störande moment och tillät pojkarna 

att leka vidare. Änggård (2011) påpekar att pojkar ofta väljer att leka krigslekar och 

hjältelekar på förskolegården. I sådana lekar förekommer bara manliga positioner, vilket gör 

att flickor exkluderas. Dessutom menar Månsson (2000) att pojkar uppfostras till att bli 

individualister och flickor kollektivister, det vill säga pojkar uppfostras till att klara sig på 

egen hand och flickor ska skapa sociala relationer. 

4. Metod 

I följande kapitel presenteras de metodologiska val som studien bygger på utifrån ett 

posthumanistiskt perspektiv. 

 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valdes videoinspelning och strukturerade 

observationer som metod (Lundgren, 2008). Videoinspelning anser vi vara ett lämpligt 

metodval och dessutom är fördelen att man kan se filmade sekvenser flera gånger, spola fram 

och tillbaka och därmed få syn på fler detaljer (Jordan & Henderson, 1995). Om man studerar 

utan film är det lätt hänt att man missar något. Även observationer med hjälp av 

observationsschema (se bilaga 2) har varit en metod vi utgått ifrån, då vissa av barnen som 

befann sig på förskolegården ej fick filmas. Observationsschema användes på så vis som ett 

komplement när videokameran inte kunde användas. Observatonsschema är en form av 

strukturerad observation där formulerade regler för observationen och registrering av olika 

beteenden redan är formulerade (Bryman, 2011). I observationsschemat lades extra vikt vid 

att observera hur pojkarna förhöll sig till materialet, vad materialet gjorde med pojkarna i 

situationen, pojkarnas kroppsspråk och ordval samt hur pedagogerna förhöll sig till pojkarna. 

Ett möjligt problem med observationsschema är att det ibland kräver tolkning från 

observatörens sida (Bryman, 2011). Ett annat problem är interbedömarreliabilitet. Det handlar 

i grunden om i vilken utsträckning två observatörer kan vara överens om kodningen av 

beteenden som ingår i observationsschemat. Ett problem kring validiteten som kan uppstå är 

ifall observationsschemat inte används på det sätt som tänkts. Ifall det finns skillnader mellan 

observatörerna kommer måtten inte att vara reliabla och därmed ej valida. Genom att veta 

detta redan innan observationerna genomförs, har observationsschemat utformats gemensamt 

vilket innebär att vi står på samma grund när observationerna genomförts.  

 

I denna studie har en förskola i södra Sverige besökts vid tre tillfällen under en period på en 

månad. Valet av förskola är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Förskolan samt 

pedagoger och barn är sedan tidigare kända för oss och vi för dem. Detta är ett medvetet val 

eftersom det kan medföra att pedagogerna och barnen är mer öppna till deltagande i studien 

(Bryman, 2011). Genom att vara kända, passiva observatörer fortgår verksamheten så normalt 

som möjligt (Lundgren, 2008) och situationerna påverkas inte i så stor utsträckning utan 

pojkarna agerar utifrån sina egna uppfattningar. Det medför även att vi som forskare kan 
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komma igång snabbare med videoinspelningar och observationer och få mer tillförlitlig 

empiri. Reaktiv effekt, det vill säga att människor ändrar sitt beteende då de observeras för att 

uppfattas positivt av observatören, är något som kan uppstå under observationerna (Bryman, 

2011). Genom att vara kända observatörer menar vi att detta är en problematik som minskar. 

Förskolan består av fyra avdelningar, två 1-3 års avdelningar och två 3-5 års avdelningar. Det 

är cirka 70 stycken barn som går på förskolan. Alla avdelningar delar på en och samma 

utegård och är ofta ute samtidigt på förmiddagarna. En avgränsning i denna studie är att 

enbart observera pojkar i åldern 3-5 år på förskolegården. Barnen har getts fingerade namn i 

det empiriska materialet för att inte kännas igen i studien. 

 

Förskolechefen på förskolan har sedan tidigare blivit kontaktad av oss och informerad om att 

vi studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen kan komma att göra studier 

på förskolan under höstterminen 2014, därigenom behövdes inget nytt godkännande för 

studien samlas in. Vårdnadshavare till respektive barn på de två 3-5 års avdelningarna på 

förskolan har sedan tidigare skrivit på samtyckesblanketter (se bilaga 1) och godkänt att 

barnen får delta. Undersökningen inleddes därför med att kontakta en förskollärare på 

förskolan via mail, där vi presenterade syfte och metod för studien och frågade ifall de ville 

delta. Därefter bestämdes datum då vi skulle komma och genomföra vår studie på förskolan. 

När vi kom till förskolan samtalade vi med pedagoger som skulle medverka för att få deras 

tillåtelse att observera verksamheten. Vi samtalade även kort med barnen om vad vi gjorde på 

förskolan och berättade att om de inte ville bli observerade kunde de säga till. 

Videoinspelningarna och observationerna ägde rum på förskolegården när barngruppen hade 

fri lek. Alla fyra avdelningar på förskolan har under observationerna varit ute på 

förskolegården, men fokus har legat på 3-5 åringarna. Allt material på förskolegården fanns 

tillgängligt för barngruppen under hela utevistelsen. Vi har observerat på förskolegården cirka 

1,5 timme vid varje tillfälle vi varit på förskolan. Totalt har förskolan besökts tre gånger. 

Videoinspelningar har genomförts via förskolans Ipad och har sedan förts över på en extern 

hårddisk som har förvarats utom räckhåll för obehöriga. Videoinspelningarna avslutades när 

barn från andra avdelningar var närvarande i situationerna som filmades, då dessa barn ej 

hade godkännande om att bli observerade. När observationer utifrån ett observationsschema 

genomfördes observerades samma situationer på förskolegården av oss. Detta valdes för att 

det kan vara svårt att anteckna allt som händer i observationerna. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde vi lägga ihop det vi antecknat från våra observationsscheman och få 

en mer tillförlitlig och ett omfångsrikare material.  

 

Genom valet att använda både videofilmning och observationsschema har stringent empiri 

inhämtats redan under observationstillfällena, eftersom syftet var klart för oss och vi visste 

vart fokus skulle finnas i filmerna och observationerna. Efter genomförd studie på förskolan 

såg vi videosekvenserna ett antal gånger och valde sedan ut de vi tyckte mest relevanta för vår 

studie. Det är viktigt att reducera sitt material då allt inte kan visas upp (Rennstam & 

Wästerfors, 2011). Det material som väljs ut ska representera materialet i stort. Då ett 

posthumanistiskt perspektiv genomsyrar studien ligger fokus på de aktörer, både mänskliga 

och icke-mänskliga, som förhåller sig till pojkarna på förskolegården. Materialet som väljs ut 

ligger till grund för analysen och behöver svara på syfte och frågeställningar (Lundgren, 
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2008). Videoinspelningarna och observationerna transkriberades sedan. Extra vikt lades vid 

att beskriva kroppsspråk, ord, tonläge, ansiktsuttryck och det materiella. Vidare lästes och 

studerades materialet i sin helhet för att hitta regelbundenheter och företeelser som återkom i 

materialet (Lundgren, 2008). Efter detta utvecklades teman som blev tydliga för oss och som 

vi såg som intressanta att analysera för att hjälpa oss att besvara syfte och frågeställningar.  

 

I studien har interaktionsanalys valts som analysmetod för att analysera materialet. Jordan och 

Henderson (1995) påpekar att denna analysmetod är ett bra val då forskaren vill studera hur 

människor eller människa och ett föremål i deras omgivning förhåller sig till varandra. I vårt 

fall ligger intresset och fokus på hur pojkarna förhåller sig till aktörerna på förskolegården, 

både mänskliga och icke-mänskliga. Därför anser vi att interaktionsanalys är en relevant 

analysmetod för vår studie. 

4.1 Etiska ställningstagande 

I denna studie följs vetenskapsrådets forskningsetiska principer strikt, vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa områden 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls genom den information som gavs i informationsbrevet, 

samtyckeskravet innebär att vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke att deras barn får 

delta i studien samt att pedagogerna gett sitt muntliga samtycke. Konfidentialitetskravet 

innebär att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om de pedagoger och barn som 

deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa pedagoger och barn. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om pedagogerna och barnen endast 

kommer användas för forskningsändamål. En hög grad av etiska ställningstagande är något 

som eftersträvas i denna studie. Informationsbrevet har i god tid skickats ut, som uppfyller 

kraven för ett informationsbrev enligt Bryman (2011). Fiktiva namn kommer att användas och 

all information/empiri kommer att förbli anonym. Informationsbrevet beskriver att all empiri 

som samlats in är bara till vårt förfogande för studien. Under videoinspelningarna och 

observationerna kommer vi vara observanta på om någon pedagog eller barn känner sig 

kränkt, då avbryter vi. 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras tre teman som vi har identifierat som återkommande i det empiriska 

materialet. Det första temat är tafattlekar som pojkar leker på förskolegården, det andra temat 

är stoppande av pojkars lek och det tredje temat är pojkars makt i leken. Temana analyseras 

nedan utifrån ett posthumanistiskt perspektiv och ställs i relation till relevanta begrepp som 

exempelvis subjektskapande och ANT. Pedagoger innefattar i resultatet alla som arbetar på 

förskolan, förskollärare, barnskötare, vikarier och extra resurspersonal. 
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5.1 “Aaaaaa! Hulken kommer, Hulken kommer!” 

Tre pojkar, Elias, Ola och Jens, leker vid klätterställningen. Klätterställningen är 

placerad nära de äldre barnens dörrar ut till gården. Klätterställningen har en 

ruschkana, bredvid ruschkanan finns en stång som barnen kan klättra upp på. Till 

vänster om stången finns en trappa och lite längre bort finns ett litet nät som man 

kan klättra upp på klätterställningen med. Uppe på klätterställningen finns en ratt 

som man kan vrida på. Under klätterställningen finns det plats för barnen att gå 

och springa. Pojkarna springer runt klätterställningen och har stora leenden på 

läpparna och skrattar samtidigt som de gör morrande ljud. Elias stannar, vänder 

om och springer mot en liten dunge som finns precis bredvid klätterställningen. 

Han plockar upp en pinne, Ola gör likadant. Elias kastar iväg sin pinne och 

börjar jaga Jens. Elias springer efter Jens runt klätterställningen, medan de 

skrattar. Elias gör morrande ljud hela tiden samtidigt som han rynkar pannan och 

försöker se arg ut. Elias puttar Jens till marken flera gånger medan han morrar 

“Grrrrr”. Ola som stått med sin pinne vid dungen ett tag och iakttagit Elias och 

Jens, säger “Elias är en drake”. Elias börjar jaga Ola samtidigt som han viftar 

med armarna som om han hade vingar. Ola springer under klätterställningen med 

pinnen i handen med ett stort leende. Elias skrattar till och börjar morra igen, 

samtidigt som han viftar med armarna.  Jens klättrar upp i klätterställningen och 

frågar om någon av pojkarna vill åka med i hans båt, samtidigt som han styr med 

ratten. Pojkarna svar inte. Elias stannar upp i jagandet och tittar på Jens. Han 

springer upp för trappan på klätterställningen och börjar jaga Jens istället. Ola 

stannar vid dungen och plockar upp en ny pinne. Jens åker på ruschkanan ner 

och skriker “Aaaaaa! Hulken kommer, Hulken kommer!” Elias åker efter Jens i 

ruschkanan. Elias slutar morra och höjer istället armarna över huvudet och 

spänner musklerna, samtidigt som han skriker “Öööö!”. Elias ansiktsuttryck 

ändras från att ha ett leende på läpparna till att försöka se riktigt arg ut, 

samtidigt som han skrattar. Han rynkar pannan så mycket han kan. Elias hinner 

ikapp Jens och puttar ner honom till marken, båda skrattar. Ola går runt 

klätterställningen med pinnen i handen och slår lite lätt i marken med den. En 

annan pojke, Olof, går förbi klätterställningen. Ola frågar “Vill du vara med och 

va en tyrannosaurus?”, varpå Olof svarar “Mmm” med ett stort leende och 

börjar sedan jaga Ola, under tiden som han morrar. Elias och Olof jagar 

tillsammans Jens och Ola, samtidigt som de springer runt klätterställningen. En 

pedagog går förbi och säger högt “NEJ! Inte slåss hörrni”. Pojkarna stannar till 

och tittar på pedagogen, men forsätter sedan leken. 

 

Det framkommer ovan i resultatet att pojkarna leker någon form av tafattlek på 

förskolegården. Pojkarna tillskriver varandra egenskaper i leken, som bidrar till att de agerar 

på ett visst sätt. Ett exempel på detta är när Jens skriker “Aaaaaa! Hulken kommer, Hulken 

kommer!”. Elias intar då rollen som hulken, som stark. Detta visar sig genom att Elias höjer 

armarna över huvudet och spänner musklerna och skriker “Öööö!”. Han springer ikapp Jens 

och puttar honom till marken. Pojkarna i denna situation tillskriver sedan Elias egenskaper 

som en drake när Ola säger till Elias att han är en drake. Elias ändrar då sitt beteende utifrån 

vad Jens och Ola säger att han är. Den icke-mänskliga aktören klätterställningen, har i sig 

ingen inverkan på hur Elias egenskaper som drake och Hulken visar sig. Klätterställningen 

inbjuder dock pojkarna till en tafattlek. Det finns mycket yta att röra sig på och många hinder 
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att ta sig över samt gömma sig vid. Under själva jagandet stannar Ola upp två gånger vid en 

dunge och plockar upp en pinne. Ola slår lite lätt i marken med den samtidigt som han iakttar 

Elias och Jens. Han håller sedan i pinnen när han skriker att Elias är en drake. Å ena sidan kan 

pinnen i denna situation vara något som symboliserar ett försvar mot draken, exempelvis ett 

vapen, eftersom Ola slår med pinnen i marken. Å andra sidan gör Ola inget med pinnen när 

han blir jagad av draken. När Ola blivit jagad en stund stannar han till vid dungen en andra 

gång och tar en ny pinne. Olof går då förbi och Ola frågar om han vill vara med i leken. Ola 

tillskriver Olof en roll som en dinosaurie vilket Olof intar direkt och börjar jaga Ola. I denna 

situation ser vi mänskliga aktörer som påverkar varandra genom att tillskriva varandra 

egenskaper. Pojkarna tar roller som en dinosaurie, Hulken och drake. Pojkarna puttas mycket, 

men det är inget som är problematiskt för de har roligt. Detta visas på deras ansiktsuttryck då 

de har leenden på läpparna samt att de skrattar mycket tillsammans. Efter en stund ser en 

pedagog detta och säger till pojkarna att man inte ska slåss. Pedagogen betonar här att puttas 

inte är okej. Pojkarna bara tittar på pedagogen och fortsätter sedan leken. Här kan man 

problematisera varför pedagogen stoppar pojkarna i sin lek. Det är inte något barn som är 

ledsen eller inte vill vara med, utan alla är med på lekens regler. Å ena sidan kan pedagoger 

ha en regel att barn inte får leka sådana tafattlekar vid klätterställnigen för att risken att slå sig 

är stor. Å andra sidan kan pedagogerna ha erfarenheter från tidigare situationer med att dessa 

pojkar har lekt denna lek och att det då har slutat illa.  

 

Något som uppmärksammas är pojkarnas sätt att leka. De leker en form av tafattlek, där fart 

och puttningar är grunden i leken. Tafattleken kan ha att göra med att gården är formad på ett 

sådant sätt att det finns mycket öppna ytor att springa på, samt att klätterställningen är 

placerad på ett ställe där det finns öppna ytor. Å ena sidan kan klätterställningen i denna lek 

vara någon slags mittpunkt för pojkarnas lek, då de springer upp och ner, samt under 

klätterställningen. Man kan se det som att det blir svårare för Elias att ta både Jens och Ola 

när de springer upp och ner från klätterställningen. Pojkarna förhåller sig till klätterställningen 

på ett sådant sätt att den är med i leken. Klätterställningen formar pojkarnas lek när den 

inbjuder pojkarna till att leka både runt och på den. Klätterställningen har många olika sätt att 

både ta sig ner och upp på, vilket bidrar till en variation i leken för pojkarna. Det blir svårare 

för Elias att veta vart Jens och Ola ska springa. I denna situation finns både mänskliga och 

icke-mänskliga aktörer som samverkar i pojkarnas lek. Klätterställningen och pojkarna formar 

leken tillsammans då även de mänskliga aktörerna tillskriver varandra egenskaper. Pojkarna, 

de mänskliga aktörerna, formar leken i samverkan med klätterställningen, ett så kallat ANT. 

Icke-mänskliga och mänskliga aktörer ger varandra egenskaper i leken genom hur de förhåller 

sig till varandra.   

 

Pojkarna blir personer med mycket energi och fart i kroppen när de förhåller sig till 

klätterställningen. Detta visar sig genom att pojkarna springer runt klätterställningen och 

erbjuder de till en tafattlek. Pojkarna tillskriver varandra egenskaper som bidrar till deras 

subjektskapande, då de tillskriver varandra snabba och starka egenskaper. Det visar sig genom 

att Elias först blir en drake som flyger snabbt sedan Hulken som är stark. Detta erbjuder 

pojkarna egenskaper som fart och energi. Pojkarnas subjektskapande blir även till genom hur 

pedagogen agerar i denna situation när hon säger till pojkarna att sluta slåss. Pojkarna får 
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bekräftat att de leker en lek som inte anses “okej” av pedagogen. Pojkarna ignorerar 

tillsägelsen och forsätter leken. Här kan pojkarna då ses som bråkiga, att de inte lyssnar när de 

blir tillsagda. 

5.2 “Sten, du får inte slåss med pinnen då får du inte ha den” 

Tre pojkar, Sten, Oskar och Ola, sitter och leker med varsin traktor i sandlådan. 

Pojkarna sitter nära varandra i mitten av den långsmala sandlådan. De har 

tillgång till en massa sand runt omkring sig. Markanta hjulspår visar sig i sanden 

när pojkarna kör med traktorerna. Pojkarna lastar sand i skoporna och kör sedan 

och tömmer skoporna på ett annat ställe i sandlådan. Brummande ljud hörs från 

alla tre pojkarna när de kör med traktorerna. Plötsligt tar Ole sin traktor och kör 

den med en väldig fart rakt in i både Oskars och Stens traktorer. En smäll hörs 

när traktorerna krockar med varandra. Sten och Oskar stannar upp i lekandet och 

tittar upp på Ole, frågandes. Ole svarar pojkarna med ett brett, lite lurigt leende 

på läpparna. Ole backar sin traktor och kör in i pojkarnas traktorer ännu en 

gång. Oskar rynkar pannan, släpper traktorn med händerna och sätter dem 

istället mot midjan. “Sluta jag vill inte!” säger han argt till Ole. Ole backar sin 

traktor ännu en gång och kör denna gång in sin traktor med flit i Stens traktor 

istället. “Sluta!” skriker Sten högt och kollar nu även han på Ole med rynkad 

panna. Oskar reser sig hastigt upp. Ögonen söker av förskolegården och sedan 

ropar han “Fröken, fröken! Ole slutar inte när vi säger till honom!”. Pedagogen 

går med snabba bestämda steg fram till sandlådan och stannar precis framför Ole 

med blicken fäst på honom. Pedagogen tittar ner på Ole och säger med beslutsam 

röst “Vad är det som händer här?”. Oles blick förflyttas snabbt från pedagogen 

till marken framför honom. Han börjar köra med traktorn fram och tillbaka i 

sanden. Oskar och Sten svarar i kör “Ole slutar inte när man säger stopp”. 

“Stämmer de?” frågar pedagogen, fortfarande med blicken på Ole. Ole tittar med 

ett leende på Oskar och krockar traktorerna i varandra ännu en gång. “Sluta!” 

skriker Oskar högt. “Nej” säger pedagogen med en bestämd ton i rösten, 

“Antingen leker du med Oskar och Sten, annars får du gå här ifrån”. Pedagogen 

försöker söka ögonkontakt med Ole, men han tittar nu ner i sanden. Ole kör 

traktorn sakta fram och tillbaka i sanden, en bra bit ifrån Oskars och Stens 

traktorer. Pedagogen går där ifrån när hen ser att Ole lugnat sig. Pojkarna 

fortsätter att köra med traktorerna i sanden. Tillsammans börjar de sedan gräva 

en grop i sanden med hjälp av traktorernas skopor. Oskar kör sin traktor snabbt 

ner till gropens botten och krockar med sanden. Han tittar upp och söker 

ögonkontakt med Ole. Ett leende infinner sig på alla tre pojkarnas läppar och de 

skrattar till högt. Pojkarna fortsätter leken och kör traktorerna fort ner i gropen 

efter varandra och skrattar högt tillsammans. 

 

En form av stoppande av pojkars lek som visade sig på förskolegården var pedagoger som 

kallades in i en situation när det uppstått bråk mellan barn, vilket beskrivs i situationen ovan. I 

situationen ovan leker de tre pojkarna till en början med traktorerna i sandlådan. Det 

framkommer genom brummandet att pojkarna lever sig in i leken och låtsas att traktorerna är 

riktiga. Pojkarna förhåller sig inte mycket till varandra utan var och en lastar sand och kör det 

till en annan del av sandlådan. Det är här istället traktorerna och sanden som förhåller sig till 

pojkarna. Traktorerna tillåter pojkarna att utforska och leva sig in i hur det är att köra en riktig 
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traktor och skopa upp sand. Det uppstår dock en konflikt mellan materialet och pojkarna 

genom att Ole vid flera tillfällen kör in sin traktor i de andra pojkarnas traktorer och inte 

lyssnar när de säger till honom att sluta. Det slutar med att en pedagog blir inkallad och 

försöker lösa situationen som uppstått. I detta fall blir Oles egenskaper med traktorn i handen, 

den icke-mänskliga aktören, stökig och en pojke som skapar bråk mellan honom, Sten och 

Oskar. Man kan ställa sig frågan ifall bråket inte uppstått mellan pojkarna ifall Ole inte 

förhållit sig till traktorn vid detta tillfälle. Traktorn är med och bestämmer vem Ole kan bli i 

just denna situation. Den är med och skapar kunskap och möjligheter för hur Ole uppfattar sig 

själv och hur de andra pojkarna och pedagogen uppfattar honom. Traktorn “koreograferar” 

Ole till att bli en pojke som skapar bråk. Ole lyssnar varken på Sten eller Oskar när de säger 

till honom att sluta, utan fortsätter med avsikt att krocka sin traktor i de andra pojkarnas 

traktorer. Här kan man ställa sig frågan ifall Ole tidigare har lekt denna typ av ”krock-lek” 

med traktorerna tillsammans med Sten och Oskar och att de då tyckt att det varit en rolig lek. 

Kan det vara så att Ole i mötet med traktorn förstår sig själv som en pojke som måste köra 

snabbt med traktorn och krocka i andra material och bråka. Denna gång stoppas leken dock av 

att pojkarna ropar på en pedagog som direkt kommer fram för att höra vad som hänt. 

Ropandet efter en pedagog visar även på att Oskar och Sten inte anser att Oles beteende är 

accepterat vid detta tillfälle. Ole bedöms i denna situation av de andra två pojkarna som någon 

som stör leken i och med att de båda ropar ”Stopp!” och senare även kallar på en pedagog när 

leken intar en annan riktning som inte pojkarna accepterar. När pedagogen kommer fram till 

pojkarna kan man ställa sig frågan varför Oles blick faller ner till marken. Å ena sidan flyttas 

Oles blick direkt från pedagogen ner till sanden, vilket tyder på att han vet att han gjort något 

fel. Å andra sidan fortsätter Ole dock senare att krocka med sin traktor i de andra pojkarnas 

traktorer även fast pedagogen står precis bredvid pojkarna, vilket tyder på att Ole fortfarande 

vill skapa bråk med traktorn. Med hjälp av traktorn får Ole egenskaper som en bråkstake, 

vilket förstärks genom att pojkarna dels rynkar pannorna och säger åt honom att sluta och dels 

genom att pojkarna kallar på en pedagog. 

 

Något som även framkommer är pedagogens sätt att hantera situationen på. Pedagogen har 

enbart hört Oskars rop på hjälp och kommer gåendes fram till sandlådan. Det som illustreras 

ovan är att pedagogen direkt antar att Ole har gjort något fel genom att fästa blicken på 

honom. Pedagogen samtalar med Ole och de andra två pojkarna genom att fråga med bestämd 

röst ”Vad är det som händer här?”, vilket medför att Oles blick förflyttar sig till sanden 

framför honom. Här kan man ställa sig frågan ifall pedagogen redan sedan tidigare har normer 

inbäddade för hur Ole är som pojke och därför väljer att stoppa leken och bråket. Det kan 

hända att Ole brukar vara medverkande till de bråk som sker på förskolegården, vilket medför 

att pedagogen redan innan hon fått en uppfattning om vems fel det är, har ett förutbestämt 

antagande att det är Ole som skapat bråket. Pedagogen förstärker även antaganden om vems 

fel det är genom röstläge och ansiktsuttryck, vilket får Oles blick att falla till marken. När Ole 

stoppas av pedagogen i leken med traktorn kan det medverka till att Ole vid senare tillfällen 

anpassar sitt subjektskapande till de normativa föreställningar som förväntas av honom i 

situationen. Ole kan själv ta rollen som bråkig och stökig vid senare tillfällen om det finns 

sådana förväntningar på honom. Pedagogen kan även vid senare tillfällen tillskriva Ole 
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egenskaper som bråkig och stökig när hen ser att Ole leker med traktorn, trots att han inte 

agerar på ett bråkigt och stökigt sätt. 

 

Ole slutar dock inte att krocka med traktorn vilket medför att han får ett ultimatum av 

pedagogen i form av att hen säger ”Antingen leker du med Oskar och Sten, annars får du gå 

här ifrån”. Ole slutar med att krocka traktorn in i de andra pojkarnas traktorer och pedagogen 

går där ifrån. Här kan man ställa sig frågan ifall Ole inser att han inte får leka med traktorn 

om han krockar den i de andra pojkarnas traktorer. Det kan vara så att Ole vill fortsätta att 

leka med traktorn och väljer att lyssna på pedagogen för att inte gå miste om leken. Leken 

återupptas sakta igen och pojkarna fortsätter att köra traktorerna i sanden. Leken tar dock en 

ny vändning med hjälp av gropen i sanden. Gropen, den icke-mänskliga aktören, inbjuder 

pojkarna till att leka med traktorerna och skapar en lek där krockande är accepterat av alla 

pojkar. Å ena sidan var “krock-leken” inte accepterad av Oskar och Sten tidigare, då de enbart 

hade traktorerna som icke-mänskliga aktörer. Å andra sidan blev det ett accepterat beteende 

när gropen inbjöd pojkarna till att krocka med sanden istället. Det kan vara så att pojkarna 

anpassade sig till de möjligheter som gropen inbjöd till, vilket medförde att krockande helt 

plötsligt var accepterat för alla tre pojkar.  

 

Vid ett annat tillfälle springer Sten, Oskar och Ole efter varandra och jagar 

varandra nära en dunge på förskolegården. Höga träd sträcker sig upp mot 

himlen. Marken under skuggas och det skapas en inbjudande koja som många av 

barnen söker sig till. Gräsområdet intill dungen är stort och öppet. Pojkarna tar 

upp varsin pinne som ligger på marken vid dungen och börjar vifta med dem 

snabbt i luften. Det låter “swosh swosh” när pinnarna försöker tränga igenom 

luften.  Pojkarna står en stund och viftar med pinnarna. Ole och Oskar släpper 

plötsligt pinnarna, som faller till marken med en duns. De börjar springa efter 

varandra och puttar till varandra när de kommer på armlängds avstånd. Sten står 

kvar och fortsätter vifta med pinnen fram och tillbaka framför sig. Hans ögon 

följer pinnens rörelser. En pedagog går förbi dungen och får ögonkontakt med 

Sten. Han stelnar till och slutar vifta med pinnen. “Sten, du får inte slåss med 

pinnen då får du inte ha den” säger pedagogen med skarp hög röst. “Nä jag vet” 

svarar Sten med en suck och går sedan iväg bort mot dungen med pinnen 

fortfarande i handen. Pojkarnas lek fortsätter i dungen, med pedagogens ögon 

vakandes på dem. 

 

En annan typ av stoppande som visade sig på förskolegården var när en pedagog ansåg att 

leken var för vild eller att pojkarna kunde skada sig eller hamna i bråk med varandra. Det kan 

också vara så att pojkarna agerade med de icke-mänskliga aktörerna som fanns på 

förskolegården på “fel” sätt enligt pedagogen. I situationen ovan leker pojkarna till en början 

genom att springa runt på gräsområdet och jaga varandra. Man kan ställa sig frågan ifall 

gräsområdet i denna situation inbjuder pojkarna till att jaga varandra. Denna typ av lek verkar 

till en början vara accepterad av pedagoger, då pojkarna inte blir stoppade i leken. Leken tar 

en ny vändning när pojkarna sedan plockar upp varsin pinne och börjar vifta med dem framför 

sig. De icke-mänskliga aktörerna, gräsområdet och pinnarna, är medskapare av pojkarnas 

kunskaper och hur de förstår sig själva och förstås av andra. I situationen med pinnarna blir 

pojkarna människor som ska slåss och som ska springa fort. Ole och Oskar släpper dock 
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pinnarna kort därefter igen och återupptar leken att jaga varandra. Man kan ställa sig frågan 

här ifall de icke-mänskliga aktörerna kopplat upp sig mot varandra och bildat ett nätverk av 

aktörer som förhåller sig till varandra och påverkar varandra. Pojkarna rör sig mellan 

gräsområdet och dungen som är aktörer. Pinnarna ligger på marken i miljön och förhåller sig 

till miljön och pojkarna i deras lek. Pojkarnas lek stoppas dock snabbt i situationen ovan när 

en pedagog märker att de leker med pinnar. Hen säger “Sten, du får inte slåss med pinnen då 

får du inte ha den” och visar med tonläget i rösten att Sten gör något som inte är accepterat 

hos pedagogen. Å ena sidan kan stoppandet tolkas som att pedagogen tror att Sten ska slå de 

andra pojkarna med pinnen och att någon kan skada sig. Det kan hända att Sten har slagits 

innan med pinnar och att pedagogen försöker förhindra denna situation. Det kan också vara så 

att pedagogen har föreställningar om att pojkar slåss med pinnar. Å andra sidan står Sten långt 

ifrån de andra pojkarna och viftar med pinnen. Det kan vara så att Sten förhåller sig till pinnen 

och lever sig in i en lek, men att det i pedagogens ögon ser ut som att han enbart viftar med 

den. När Sten stannar upp redan innan pedagogen säger ifrån visar detta på att Sten har blivit 

tillsagd innan när en lek har innefattat pinnar. Man kan ställa sig frågan ifall Sten redan innan 

vet om att han kommer bli tillsagd, men trots det väljer att leka med pinnen. När Sten stoppas 

i leken med pinnen blir han en pojke som har gjort fel och som blir tillrättavisad av 

pedagogen. Något som kan problematiseras vidare här är dock varför pedagogen väljer att 

stoppa Stens lek med pinnen och inte de andra pojkarnas “putt-lek”. Kanske är en lek med 

pinnar mindre accepterat än “putt-lekar” på förskolegården av pedagogerna. Sten vet att det 

inte är okej att slåss med pinnar vilket han visar genom att säga “Nä jag vet” och drar sig 

sedan undan pedagogens blickar för att fortsätta leken. Dungen som aktör inbjuder pojkarna 

till att leka vilt. I skydd från pedagogers blickar i dungen förhåller sig pojkarna till de icke-

mänskliga aktörerna och varandra. Pojkarna blir i dungen personer som inte stoppas i leken, 

utan kan leka ostört.  

5.3 “Du får inte åka med!” 

Anton kommer springandes i en väldig fart ut genom ytterdörren. Han har 

skyndat sig att klä på sig och inte ens hunnit knäppa jackan. Antons blick flackar 

över förskolegården och fastnar plötsligt på ett objekt. I en väldig fart sätter han 

av mot den röda cykeln som han upptäckt är ledig. Blicken är nu fullt fokuserad 

på den. Minna och Clara kommer utspringandes genom ytterdörren sekunder 

efter. Även de får syn på cykeln och springer efter Anton. Anton kommer fram till 

cykeln och sätter sig direkt längst fram och fattar tag om styret med båda 

händerna. På cykeln finns det plats för tre barn, en längst fram som styr och 

trampar, en precis bakom och en tredje på flaket. Anton ska precis börja trampa 

när Minna och Clara kommer fram till cykeln. Minna väljer platsen på flaket och 

Clara ska precis sätta sig bakom Anton när han utbrister “Du får inte åka med!”. 

Clara står tyst en liten stund men svarar sedan “Jo, alla får vara med!”. Anton 

försöker förklara för Clara att det blir för tungt om alla tre ska sitta på cykeln, att 

han inte orkar trampa då. Clara backar sakta och börjar gråta. Inga tårar 

kommer fram, enbart ett högt tjut hörs. Hennes blick fastnar sedan på en pedagog 

och hon skriker till “Frööökeeeeen!”. Pedagogen går fram för att försöka lösa 

konflikten som uppstått. Hon ropar på Anton att stanna. Anton har redan glömt 

att Clara ville åka med och hunnit cykla 10 meter framåt. Pedagogen försöker 



      

17 

 

trösta Clara medan hon säger “Jag tror det blev lite för tungt för Anton. Vänta du 

lite här så blir en cykel nog ledig snart. Eller Anton, kan vi inte byta plats så att 

Clara kan trampa?”. Anton har nu slutat trampa och vänder på huvudet. “Nä” 

säger han bestämt och fortsätter sedan att trampa. Anton och Minna cyklar iväg 

och kvar står Clara vid pedagogen, fortfarande ledsen över att inte få åka med.   

 

Fem minuter senare kommer Anton cyklandes igen förbi platsen där bråket 

skedde. Minna sitter kvar på flaket. De båda skrattar när Anton cyklar förbi Clara 

i full fart. Clara har under tiden hittat en spade och sitter och gräver själv i 

sanden. “Nu går vi hem” säger Anton och parkerar cykeln vid kanten och kliver 

av. “Ja nu går vi hem” svarar Minna och hoppar snabbt av hon med. De börjar 

gå ifrån cykeln, men kommer bara tre meter innan Anton vänder hastigt och 

springer tillbaka till cykeln. “Nu cyklar vi igen!” ropar han till Minna. Anton 

sätter sig vid styret igen och vänder blicken bak mot Minna som snabbt sätter sig 

på flaket. Anton börjar trampa och medan de åker förbi Clara fastnar Minnas 

blick på henne. “Clara, nu åker vi!” ropar hon. Clara pausar i grävandet och 

tittar upp, sedan reser hon sig snabbt och springer fram mot cykeln. Anton hoppar 

fram lite och ger plats åt Clara som sätter sig bakom honom. Anton får ta i lite 

hårdare denna gång för att få fart på cykeln, men efter några ordentliga tramptag 

cyklar de iväg. 

 

Något som uppmärksammas i denna situation är att pojken söker makt i leken. Redan när 

Anton får syn på cykeln visar han med hela kroppsspråket att han vill ha cykeln. Detta visar 

Anton genom att ha blicken fäst på cykeln och springa snabbt mot den. När Anton sedan 

kommer fram till cykeln sätter han sig längst fram och tar tag om styret. Genom detta val att 

sätta sig längst fram visar Anton att han vill bestämma och styra över cykeln. Anton anpassar 

sig till cykelns möjligheter som den erbjuder genom att sätta sig längst fram eftersom det 

enbart är där man kan styra cykeln. Dock kan detta problematiseras eftersom det finns fler 

platser för barn på cykeln och den erbjuder barn fler möjligheter att förhålla sig till den. I 

situation ovan sätter sig Minna på flaket och Clara ska precis sätta sig bakom Anton, då han 

utbrister “Du får inte åka med!”. Här visar Anton att han vill kontrollera leken genom att 

stoppa Clara från att sätta sig. Å ena sidan kan stoppandet ha att göra med att Anton har satt 

sig längst fram och att han känner att det är “hans” cykel. Å andra sidan kan Anton få 

kunskaper när han förhåller sig till cykeln att Anton vet att han inte kommer kunna orka 

trampa om de sitter alla tre. En pedagog blir tillkallad när Clara blir ledsen. Pedagogen 

kommer fram till Clara och säger till Anton att stanna. Anton visar tydligt att han inte bryr sig 

genom att cykla iväg. Pedagogen i denna situation, en av de mänskliga aktörerna, försöker 

erbjuda en lösning för att alla tre ska kunna vara på cykeln genom att säga “…Eller Anton, 

kan vi inte byta plats så att Clara kan trampa?”. Anton visar här ännu en gång att det är han 

som styr leken med cykeln och säger “Nä” varpå han fortsätter cykla. Detta kan 

problematiseras för att om pojken inte hade förhållit sig till den icke-mänskliga aktören hade 

detta problem inte uppstått. Cykeln påverkar Antons subjektskapande i denna situation. Anton 

blir här en pojke som har makten över leken med cykeln. Något som kan problematiseras 

vidare här är varför pedagogen accepterar Antons nej och inte fortsätter att diskutera med 

honom för att hitta en lösning på konflikten. Anton tillåts cykla iväg och pedagogen står kvar 

hos Clara. Anton visar ännu en gång makt i leken när han vid senare tillfälle först kliver av 
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cykeln och säger “Nu går vi hem”. Minna följer hans instruktion och kliver av hon med. 

Anton visar sin rädsla att förlora makten i leken över cykeln genom att snabbt vända och 

springa tillbaka och sätta sig. Å ena sidan tillskriver cykeln Anton makten över leken, då 

cykeln enbart går att styra när man sitter längst fram. Å andra sidan tillskriver även Anton 

egenskaper till cykeln att den icke-mänskliga aktören är maktrelaterad. Detta visar sig i 

situationen genom att Anton sätter sig längst fram igen och intar maktpositionen över leken 

och ropar “Nu cyklar vi igen!” till Minna. Clara inbjuds tillslut att vara med i leken. Å ena 

sidan är det Minna som inbjuder Clara till att vara med i leken rent konkret med ord. Å andra 

sidan visar Anton detta med sitt kroppsspråk genom att hoppa fram lite och ge plats åt Clara 

på cykeln.  

6. Diskussion 

Studiens resultat binds här samman med tidigare forskning i en genomgripande diskussion. 

Diskussionen är uppdelad i tre teman: Tafattlek, Stoppande och Makt i leken. 

6.1 Tafattlek 

I analysen ovan framkommer det att pojkar leker tafattlekar på förskolegården där både de 

icke-mänskliga och mänskliga aktörerna är medskapare och utformar leken. Inom det 

posthumanistiska perspektivet beskrivs att de icke-mänskliga aktörerna är medskapare till 

barns kunskap och subjektskapande (Hultman, 2011). Miljön och materialet är därigenom 

medskapare till vilka pojkarna kan bli i tafattleken. Förskolegården, klätterställningen och 

pinnarna, de icke-mänskliga aktörerna, är med och bestämmer vem pojkarna kan bli och 

påverkar pojkarna i deras agerande. När pojkarna förhåller sig till klätterställningen påverkar 

klätterställningen pojkarnas egenskaper och subjektskapande. Pojkarna blir barn som rör sig 

snabbt, puttas, och är högljudda när de förhåller sig till de icke-mänskliga och mänskliga 

aktörerna som finns på förskolegården. Klätterställningen bidrar med en varierad miljö, som 

påverkar pojkarna till att leka snabbt. Även pinnen inbjuder pojken till att leva sig in mer i 

leken. Genom att förhålla sig till pinnen blir det ett skydd för pojken mot draken. Martin och 

Ruble (2004) menar att barn söker efter ledtrådar i sin vardag vilket hjälper barn att agera rätt 

utifrån sitt kön. Miljön och materialet som erbjuds barn på förskolegården har gömda signaler 

som berättar hur barn ska förhålla sig till dessa utifrån sitt kön (Änggård, 2011). Pojkar väljer 

ofta att leka lekar som anses vara manliga. Vi menar att pojkarna i denna situation kan ha letat 

efter signaler för hur de ska förhålla sig till klätterställningen och pinnen och därigenom 

börjat leka en form av tafattlek. Det kan även vara som Goble, Martin, Hanish och Fabes 

(2012) påpekar att pojkarnas val av lek kan bero på närvaron av andra kamrater och 

pedagoger och därigenom anpassar de sin lek till de normer som finns för pojkar. Eidevald 

(2009) belyser att pojkar många gånger inte vill anses som mesiga eller svaga. Vi menar att 

pojkarnas tafattlek, där puttande, fart och högljuddhet visar sig, kan vara ett sätt för pojkar att 

upprätthålla dessa normer för hur pojkar bör vara. Pojkarna förhåller sig därigenom till 

klätterställningen och varandra för att upprätthålla dessa normer. 
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Det framkommer att hjältar och fantasifigurer är närvarande roller i tafattleken, då både 

Hulken, drakar och dinosaurier är roller som pojkarna intar. Änggård (2011) menar att 

krigslekar och hjältelekar ofta är lekar som pojkar leker på förskolegården och menar att det 

enbart finns manliga positioner i denna lek. Därigenom exkluderas flickor. Vi ställer oss 

frågan ifall denna typ av tafattlek där dessa roller är närvarande är ett medvetet val pojkarna 

har gjort för att exkludera flickor. Rollerna som pojkarna tillskriver varandra gör att pojkarna 

agerar på ett visst sätt, till exempel när Jens ropar ”Hulken kommer, Hulken kommer!”. Elias 

ändrar då sitt agerande och lever sig in i rollen som Hulken. Genom att Elias intar rollen som 

Hulken blir han stark och puttar omkull Jens. ”Typiska pojkar” leker bråkigt, utåtagerande 

och rörligt (Hellman, 2010), något som även uppmärksammades i resultatet. Pojkarna 

puttades mycket, sprang och skrek i situationen ovan. Hellman (2010) påpekar att ”typiska 

pojkar” inte har hög status bland pedagoger. Eftersom pojkarna lekte denna form av tafattlek 

och agerade som ”typiska pojkar” menar vi att detta kan vara en av anledningarna till att 

pedagogen sa till pojkarna att sluta. Pojkarna hade dock roligt under stoppandet och vi ställer 

oss frågan varför pedagogen stoppade pojkarna i leken. Vi kan anta att pedagogen ansåg att 

pojkarna slogs och sa därför ifrån att det inte var okej. Genom pedagogens antagande att 

pojkarna slåss och stoppande av lek menar vi likt Ärlemalm-Hagsér (2010) att pedagoger 

bekräftar barnen i de traditionella könsmönstren som finns på förskolegården. Normer för hur 

pojkar ska vara förstärks av bland annat pedagoger (Gunzelmann & Connell, 2006). Pojkarna 

ses av pedagogen som stökiga pojkar som bråkar och de faller därför in i normen för hur 

pojkar bör vara genom pedagogens tillsägelse. Eidevald (2009) menar samtidigt att pojkar har 

i sin natur att leka stökigt och att inte låta pojkar leka stökigt kan ses som att arbeta 

”ojämställt”. Vi såg även att pojkarna ignorerade pedagogens stoppande och fortsatte att leka. 

Å ena sidan kan detta bero på att pedagogen enbart sa till pojkarna att sluta slåss och inte 

förklarade varför hon stoppade pojkarna i leken. Å andra sidan kan pojkarnas fortsatta lek 

bero på att pojkarna ansåg att de handlade rätt utifrån de normer som förekommer i samhället 

för hur pojkar bör vara (Gunzelmann & Connell, 2006).  

6.2 Stoppande 

I analysen ovan framkommer det att det finns olika sorters stoppande av pojkars lek på 

förskolegården. En pedagog kallades in i det första empiriexemplet i resultatkapitlet, när det 

uppstod bråk mellan pojkarna och traktorerna. Pedagogen stoppade här pojken som var stökig 

och skapade bråk. I det andra empiriexemplet stoppades en pojke när pedagogen ansåg att 

leken var för stökig och vild då pojken lekte med pinnen. Pojkar blir i förskolan tillsagda och 

stoppade fler gånger än vad flickor blir (Eidevald, 2009). Då vi enbart observerat pojkar kan 

vi inte dra slutsatser kring att de stoppas fler gånger än vad flickor stoppas. Däremot har vi 

fått fram resultat som pekar på att de gånger pedagoger stoppar pojkar är det utan tydlig 

anledning för pojkarna. Pedagogerna säger bara stopp, men de beskriver aldrig riktigt varför 

de stoppar pojkarnas lek. Eidevald (2009) problematiserar pojkars lek vidare och menar att 

det ses som naturligt för pojkar i deras barndom att leka stökigt och bråka. Det är därmed 

ingen idé att stoppa pojkar i deras vilda lek. Vi håller med Eidevald om att pojkar ej bör 

stoppas i sin vilda lek, men menar även att pojkar som skapar bråk som i första 

empiriexemplet inte kan ignoreras. Pedagoger ska ha en övervakande position och finnas till 
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hands som stöd i konflikter (Eidevald, 2009; Drown, 2014). Vi menar att i situationen med 

traktorerna handlar pedagogen rätt och går in och stoppar pojken som skapar bråk. Pedagogen 

försöker här lösa konflikten som uppstått, vilket Eidevald (2009) och Drown (2014) belyser 

som viktigt. Dock ställer vi oss frågan varför pojken i situationen med pinnen stoppas i leken. 

Pojken blir stoppad i leken trots att han inte gjort något som kan uppfattas som fel. Pedagogen 

tilltalar pojken och tillrättavisar honom trots att han enbart viftar med pinnen och inte slåss 

med den. Vi kan även uppfatta situationen som att pedagogen försöker förhindra att ett bråk 

ska uppstå eller att någon av pojkarna ska skada sig. När pojkar blir tillsagda och stoppade 

skapar de en viss manlighet (Eidevald, 2009). Dock lyfter Eidevald (2009) en intressant 

aspekt, nämligen att pojkar många gånger vill utveckla denna manlighet genom tillsägning 

och stoppande för att inte anses som svag eller mesig från pedagoger och barn. Pojken med 

pinnen visar dessutom på en förförståelse att det inte är okej att slåss med pinnar genom hans 

svar på pedagogens uppmaning ”Nä jag vet”. Kan det vara så att pojken redan innan ville bli 

tillsagd av pedagogen för att skapa en manlighet?  

 

Vi ställer oss även frågandes vidare hur det kommer sig att pojkar ofta leker stökigt och vilt 

på förskolegården. Änggård (2011) beskriver att barn i tidig ålder lär sig hur de ska agera 

utifrån sitt kön i samhället för att bli accepterade. Barns identitetsutveckling är en ständig 

pågående process (Brinkman, Rabenstein, Rosén & Zimmerman, 2014), vilket påverkas av 

faktorer som media, leksaker, kamrater, lärare och föräldrar (Martin & Ruble, 2004; Hellman, 

2010). Hellman (2010) belyser att samhället har en stor makt när det handlar om att skapa 

normer för vad som ses som “pojkaktigt” samt “flickaktigt”. Vi anser att det kan vara så att 

pojkarna har normer för hur de ska agera pojkaktigt och därför väljer att leka stökiga och 

vilda lekar som kännetecknar en ”typisk pojke”. En ”typisk pojke” beskriver Hellman (2010) 

som dominerande, bråkig, utåtagerande och rörlig. Vi menar likt Odenbring (2010), att 

pojkarna tidigare kan ha uppmuntrats av pedagoger med maskulina kommentarer i liknande 

situationer, som exempelvis muskelpaket. Dessa normer för hur pojkar ”bör agera” 

upprätthålls många gånger av pedagoger, barn och föräldrar, media, leksaker, med mera. 

Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv är dessa aktörer, både mänskliga och icke-mänskliga, 

som bidrar till pojkarnas subjektskapande. Vi ställer oss frågan ifall pedagogernas stoppande 

påverkar pojkars subjektskapande. Barns skapande av sig själva är i ständig förändring, och 

skapas och omskapas med hjälp av de aktörer som finns runt om kring dem (Nordin-Hultman, 

2004). Utifrån detta anser vi att pojkarna påverkas av pedagogers stoppande i leken. Pojkarna 

blir i stoppandet pojkar som blir tillsagda och som i pedagogens ögon blir kategoriserade som 

pojkar som har gjort något fel, även om så inte alltid är fallet. Pojken drar i detta fall sig 

undan pedagogens blickar för att fortsätta leka i en av dungarna på förskolegården. Fabes, 

Martin & Hanish (2003) beskriver att pojkar tenderar att söka sig längre ifrån pedagoger på 

förskolegården när de leker med andra pojkar. Vi kan konstatera detta då det även hände 

under denna situation när pojken hade blivit tillsagd. Vi ställer oss frågan ifall det kan vara så 

att pojkar agerar på detta sätt för att de blir tillsagda mer på förskolegården (Eidevald, 2009). 

Pojkar som inte vill bli stoppade i leken och bli tillsagda, kanske drar sig längre ifrån 

pedagoger för att kunna leka ostört. Hellman (2010) beskriver dessutom att detta kan ge 

möjligheter för barn att prova andra positioner i leken än de förväntade.  
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Att uttrycka sig konkret kring jämställt arbete är enligt många studier svårt för pedagoger 

(Eidevald, 2009; Karlsson & Simonsson, 2008; Månsson, 2000; Ärlemalm-Hagsér, 2010). 

Det visar sig att pedagoger många gånger synliggör de stereotypa gestaltningar i barns lek 

som förekommer på förskolegården snarare än att motverka dessa (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling-Samuelsson, 2009). Vi menar att det inte alltid är lätt för pedagoger att förbise dessa 

invanda tankar kring kön/genus och bemöta pojkar och flickor jämställt. Likt Eidevald (2009) 

håller vi med om att det kan vara så att rutiner och handlingsmönster hos pedagoger blir en 

del av vardagen och att pedagoger inte tänker kring hur de agerar i situationer. Detta anser vi 

är en problematik, då det kan medföra att pojkar och flickor bemöts på olika sätt, vilket skapar 

skillnader för pojkar och flickor. Vi ställer oss frågan här ifall materialet som pojken förhåller 

sig till, i detta fall pinnen, kan bidra till att pedagogen väljer att stoppa pojken i leken. 

Pedagogen i detta fall kan ha föreställningar om att pojkar slåss med pinnar och därför väljer 

att stoppa pojken. Hirdman (2001) menar att manligt och kvinnligt hålls isär och att 

människor tillskriver pojkar och flickor motsatta egenskaper och beteenden. Om fallet är så 

att pedagogen har föreställningar att pojkar slåss med pinnar, tillskriver pedagogen pojken 

egenskaper och ett förutbestämt beteende som är kopplat till pojkens manlighet. Vi ställer oss 

vidare frågan ifall pojken inte hade förhållit sig till pinnen, hade då pedagogen stoppat pojken 

i leken? 

6.3 Makt i leken 

I resultaten finns även ett exempel då en pojke intar en maktposition i leken. Detta visade sig 

när någon form av icke-mänsklig aktör var närvarande i situationen, i detta fall en cykel. Både 

Hellman (2010) och Gunzelmann och Connell (2006) påpekar att pojkar många gånger är 

dominerande och agerar tuffa utåt i situationer. Hellman (2010) belyser att pojkar är ”typiska 

pojkar” när de agerar på detta sätt. Dock kan förskolegården begränsa möjligheter för barn att 

prova andra positioner än de förväntade i leken. Med detta i åtanke menar vi att pojken kanske 

agerade på detta sätt i och med att han förväntades att inta en maktposition i leken med 

cykeln. Närvaron av andra kamrater och pedagogen menar Goble m.fl. (2012) även kan vara 

avgörande för hur pojken agerade i situationen. Det kan vara så att pojken agerade 

dominerande och tuff för att inte anses som svag eller mesig. Något som även framkommer är 

att pedagogen tillåter pojken att vara dominerande och tuff i situationen. Pedagogen försöker 

lösa situationen och ge förslag på hur barnen ska kunna leka tillsammans, men då pojken 

enbart svarar med ett ”Nä” och fortsätter cykla, gör inte pedagogen några fler försök att lösa 

situationen. Vi menar att pojkens maktposition över cykeln i detta fall förstärks i och med att 

pedagogen tillåter pojken att cykla iväg. Odenbring (2010) menar att pedagoger många gånger 

uppmuntrar pojkar till att vara starka och tuffa. I detta fall ser vi ett omedvetet styrkande av 

pojkens maktposition, vilket med en normkritisk ansats kan belysas som att pedagogen 

upprätthåller normer för hur pojkar ska vara.  

 

Det visade sig även i analysen att cykeln, den icke-mänskliga aktören, erbjöd pojken till att 

agera på ett dominerande sätt. Den person som sitter längst fram på cykeln blir dominerande 

då det är den personen som styr cykeln. Cykeln som aktör påverkade pojkens 

subjektskapande, då han blev dominerande och tuff i situationen. Cykeln har agens, det vill 
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säga den påverkade pojkens sätt att tänka, handla och röra sig (Hultman, 2011). Brinkman 

m.fl. (2014) menar även att barn tar hänsyn till sin egen inställning i en situation. Vi menar att 

i situationen när pojken förhåller sig till cykeln väljer han att säga nej för att inte förlora sin 

maktposition och kontroll över cykeln. Martin och Ruble (2004) menar också att det finns 

gömda signaler för hur barn ska agera i en viss situation, men att det då främst rör sig om hur 

de ska agera utifrån sitt kön. Förväntningar, traditioner och normer om hur leken ska gå till 

påverkar dessutom barn i leken (Hellman, 2010). Vi menar att pojkens subjektskapande sker i 

en relation av alla dessa faktorer, både när det gäller cykeln i sig, signaler för hur pojkar ska 

agera utifrån sitt kön och förväntningar, traditioner och normer.  

6.4 Didaktiska implikationer 

Vi anser utifrån studiens resultat att det ur ett pedagogperspektiv är angeläget att fundera över 

vad pedagoger erbjuder för material på förskolegården för barn, samt vilket förhållningssätt 

pedagoger har till pojkars lek. Studiens resultat pekar på att både icke-mänskliga och 

mänskliga aktörer påverkar pojkarna vilka de kan bli i en viss situation. I studien beskrivs 

pojkarnas lek som fartfylld, där puttande var centralt och ljudnivån var hög. En form av makt 

i leken och tafattlekar var vanligt förekommande i pojkars lek på förskolegården. Det kan vara 

relevant att fundera kring vilket förhållningssätt pedagoger har till pojkars lek, då deras 

subjektskapande påverkas av materialet och miljön på förskolegården. I den pedagogiska 

verksamheten på förskolan bör man dessutom uppmärksamma ifall pojkars lek stoppas av 

pedagoger på förskolegården. Vår studie kan därigenom bidra till att pedagoger dels ser över 

vilket förhållningssätt de har till pojkars lek och dels vilka material som erbjuds på 

förskolegården och hur miljön är utformad, då detta har en påverkan för pojkars 

subjektskapande.  

7. Metoddiskussion 

Videoinspelning och observation är ett passande val av metod anser vi eftersom det är hur 

pojkarna blir till när de förhåller sig till aktörer vi observerat. Vi valde det för att vi skulle 

kunna gå tillbaka i materialet och titta på situationerna fler gånger. Detta har bidragit till en 

djupare förståelse för materialet. Eftersom studien var under en begränsad tid, valde vi att 

göra observationerna på en förskola. Nu i efterhand menar vi att det hade varit intressant att 

genomfört studien på fler förskolor. Vi valde att genomföra dessa observationer på en känd 

förskola för oss. Både pedagoger och barn kände igen oss som forskare sedan tidigare. Detta 

var ett medvetet val för det var både tryggt för oss som forskare att kunna observera samt för 

barnen och pedagogerna, så att verksamheten kunde fortgå så normalt som möjligt. Vi anser 

att pedagogerna, barnen och vi som forskare hade känt att det varit jobbigt att observera, eller 

i pedagogernas och barnens fall att bli observerade, om vi skulle observera på en helt ny 

förskola. Dessutom kan vårt val av forskningsområde anses som ett känsligt område att 

studera för vissa människor.  Enligt oss flöt verksamheten på som vanligt, och varken 

pedagoger eller barnen verkade påverkade av att vi var där och observerade. Genom detta 

anser vi att vårt material blir mer trovärdigt än vad det hade blivit på en okänd förskola. Något 
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vi funderar på nu i efterhand är att det hade varit bra om vi istället filmat allt material för att 

kunna se tillbaka på alla sekvenser och inte använt oss av observationsschema. En svårighet vi 

stötte på var att transkribera observationsschemat. Trots att vi var två som observerade samma 

situation uppstod där ändå skillnader i materialet som vi inte lyckats anteckna. Vi valde i 

dessa situationer att inte ta med dessa observationer. Vi använde oss av interaktionsanalys för 

att vi studerade hur pojkar förhåller sig till de aktörer som förekommer på förskolegården. Vi 

lade extra vikt på vad de mänskliga aktörerna hade för kroppsspråk, tonläge och ordval i 

interaktionerna med antingen andra mänskliga aktörer eller de icke-mänskliga aktörerna. 

Jordan och Henderson (1995) menar att interaktionsanalys passar bra om man ska studera hur 

människor förhåller sig till andra människor eller föremål i sin omgivning. När vi analyserade 

identifierades tre teman. När vi hittat dessa teman blev det lättare för oss att analysera och 

skriva fram resultaten och analysen så rättvist som möjligt. Vi anser att vår tillförlitlighet på 

texten är större när vi skriver fram tydliga exempel på situationer utifrån dessa tre teman vi 

fått fram, samt en analys direkt efter.  

8. Slutsats 

En slutsats vi drar efter denna studie är att miljön och materialet pojkar förhåller sig till på 

förskolegården är med och skapar vilka de blir i situationerna. I de observationer vi gjort ser 

vi en tydlig koppling till att det materiella påverkar pojkarnas sätt att handla samt i deras 

subjektskapande. När pojkarna förhöll sig till förskolegårdens miljö och materialutbud lekte 

pojkarna fartfyllda lekar där puttande och en hög ljudnivå var centrala aspekter. Pojkarnas 

subjektskapande påverkades även av de mänskliga aktörerna, både barn och pedagoger. 

Pojkarna tillskrev varandra egenskaper i leken som gjorde att de agerade på ett visst sätt. När 

pojkarna lekte fartfyllda lekar stoppade pedagogerna många gånger pojkarna. Något vi 

uppmärksammat är dessutom att stoppandet ibland skedde utan tydlig anledning från 

pedagogerna. Stoppandet kan bero på att pojkarna upplevs som bråkiga och stökiga av 

pedagogerna när de leker tafattlekar eller att pedagogerna försöker förhindra att pojkarna 

hamnar i bråk med varandra. Något som även uppmärksammats är att pojkarna ofta intog 

maktpositioner när de förhöll sig till materialet på förskolegården. En aspekt kan vara att 

pojkarna anpassade sin lek beroende på vilka som var närvarande, både pedagoger och andra 

barn. Pojkarna agerade i många av situationerna dessutom tuffa och lyssnade inte på 

pedagogernas uppmaningar. Vi menar att detta kan bero på att pojkarna inte vill ses som 

mesiga och svaga. Vi har uppmärksammat att pojkarna faller in i ramen för normen, hur 

pojkar bör vara. Pedagogerna stärkte pojkarna i deras manlighet genom att stoppa pojkarna i 

deras lek. I stoppandet av pojkars lek blev pojkarna barn som hade gjort något fel i 

pedagogens ögon, även om fallet inte alltid var så. Vi menar att materialet som pojkarna 

förhöll sig till kan ha en avgörande roll för om pojkarna stoppades eller inte. Vi drar slutsatsen 

att pojkars subjektskapande är en komplex process som sker i en relation av både mänskliga 

och icke-mänskliga aktörer. Även förväntningar och normer för hur pojkar bör vara påverkar 

pojkars skapande av sig själva.  
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9. Vidare forskning 

I denna studie har pojkars subjektskapande på förskolegården studerats. Vidare hade det varit 

intressant att intervjua pedagoger och få deras tankar kring det materiella på förskolegården. 

Det hade även varit intressant att studera flickor på förskolegården och hur de förhåller sig till 

de mänskliga och icke-mänskliga aktörera på förskolegården.  Att även genomföra denna 

studie på fler förskolor hade varit givande, för att se om dessa teman som synliggjorts för oss 

även framkommer på andra förskolegårdar.   
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Bilaga 1 

Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 

Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad läsåret 
2014/2015, vilket innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika 
uppgifter kopplade till utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att 
genomföra dokumentation som syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i 
förskolan och den kunskap som utvecklas. Dokumentationen kan komma att ske med 
hjälp av inspelade samtal, bilder eller videofilmning. Det insamlade materialet kommer 
att användas på ett sådant sätt att barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer 
endast användas av studenten för utbildningsändamål. 

Läsåret inleds med att studenterna ska genomföra ett verksamhetsutvecklingsarbete 
tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till att öka pedagogiska kvaliteter 
och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. Verksamhetsutvecklingsarbetet kan 
också bilda underlag för studenternas kommande examensarbete. Det som står i fokus 
är som nämnts tidigare att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den 
kunskap som utvecklas. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna 
skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 
ställningstagande. Ringa in JA eller NEJ nedan och skriv under. 

Vänliga hälsningar 

Marie-Helene Zimmerman Nilsson 

Utbildningsledare Förskollärarprogrammet 

Mail: marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 - 16 73 36 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

JA, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

 

Målsman för: ............................................................................................................................ 

 

 

Datum och Målsmans namnteckning 

............................................................................................................................. ...................... 
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Bilaga 2 

Observationsschema  

Datum:____________    Plats: Förskolegården 

Antal pojkar:________    Material:_____________ 

 

Att tänka på under observationen: Pedagoger, barn, ordval, tonläge, kroppsspråk 
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