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 Abstrakt 
Vår studie riktar sig till verksamma pedagoger inom förskolans verksamhet, 

samt blivande förskollärare. Syftet med denna studie har varit att se hur 

vuxenstyrningen ter sig i barnens fria lek, och om det är någon skillnad på 

styrningen, när det gäller barnens kön. Studien har analyserats med en teori 

som kallas genussystem. I denna studie intresserar vi oss för hur mycket 

styrning som sker från den vuxnas sida, i barns fria lek, och om det är någon 

skillnad när det gäller barns könstillhörighet? Den metod som har används är 

ostrukturerade observationer, som är en del av en kvalitativ metod. 

Observationerna har genomförts på två förskolor i två olika kommuner. Barns 

fria lek har observerats för att uppnå studiens syfte. I resultatet har 

vuxenstyrningen analyserats ur ett genussystem. De rådande mönster som 

framkom var att pedagoger gick in och styde mer när flickor lekte 

grovmotoriska lekar, än när pojkar gjorde det. Det har även upptäckts att 

barnen har en viss medvetenhet kring de rådande leknormer som finns på 

förskolan. Men trots detta bryter barnen ibland mot dessa normer. 
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 Inledning  
Hur syns pedagogers styrning i förhållande till genus i den fria leken? Tidigare 

under utbildningen har vi berört detta område lite flyktigt och nu vill vi 

fördjupa oss mer i det. Den teori som kommer att behandlas i denna studie är 

genussystem. Bristen på forskning med genussystem som teoretisk 

utgångspunkt, påverkar valet av att använda denna teori. Valet av denna teori 

kan även ge bredare perspektiv om vuxenstyrningen i barns fria lek. Tullgren 

(2003) beskriver vuxenstyrning i barns lek, men hon använder inte 

genussystem som teoretisk ansats vilket är en teori som Hirdman (1988) och 

maktutredningen (1990) belyser. Markström (2005) diskuterar i sin avhandling 

att när man besöker en institution för första gången så möts man av en socialt 

definierad verksamhet som har regler och olika typer av sociala ordningar och 

rutiner som man ska förhålla sig till. Vidare menar Markström att i miljöerna i 

förskolan kan man notera att det är en institution för kontroll och styrning av 

barns aktiviteter. Markström poängterar att förskolans vardag kan 

kännetecknas som en institution för styrning, kontroll, rutiner och regler, men 

också att dessa överträds ständigt och bryts av både vuxna och barn. 

Vuxenstyrningen kan komma till uttryck genom att barnen avbryter sina 

aktiviteter när personalen i förskolan signalerar att aktiviteterna ska avbrytas. 

Barnen vet redan vad de ska göra, de har sina platser att sitta på och de har 

sina rutiner. Hur personalen signalerar att aktiviteter ska avbrytas kan vara 

med ord som; “nu ska vi städa” eller så kan personalen välja att vara tysta. 

Personalen kan iaktta barnen koncentrerat och vänta in dem, så att de sätter sig 

vid ett visst ställe innan de börjar prata igen. (Markström 2005) 

En annan aspekt som Markström (2005) tar upp är att förskolans rutiner och 

normer utformas annorlunda för barn i olika åldrar. De yngre barnen är mer 

beroende av de vuxna och kan inte “tala för sig”, de är mer osjälvständiga och 

behöver mera skydd än de äldre förskolebarnen. Markström konstaterar att 

barnens möjlighet till att själv skapa sin tid och rum, är begränsat för den 

starka rutinen som sker på förskolan och att de samtidigt är kontrollerade av 

de vuxna. Tullgren (2003) ger en liknande beskrivning av vuxenstyrningen i 

förskolan. Leken anses enligt Markström (2005) som en företeelse i barns liv 

där de vuxna inte styr och barnen är fria och självständiga, till att låta den egna 

kreativiteten verka. Men alla lekar är inte önskvärda hos de vuxna och det är 

där vuxenstyrningen kommer in. Det finns en förutfattad mening till vad som 

är ett “gott barn” som slutligen ska bli en “god vuxen”. Därmed finns det 

gränser i barns frihet och de vuxna vägleder barnen till att korrigera leken och 

utveckla den. (Markström 2005). Fenomenet vuxenstyrning som beskrivs ovan 

är det fenomen som vi vill undersöka ur ett genussystem.  
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Begrepp 

Deltidsobservationer: Observationer som inte är sker heltid i fält, kallas 

deltidsobservationer av Ahrne och Svensson (2011) 

Flickaktigt: Hellman (2013) använder ordet flickaktigt, när författaren 

benämner aktiviteter och handlingar som är könsstereotypiskt för flickor. 

Nyttig lek: Lugna fridfulla lekar, så som sjukhuslekar eller familjelekar, 

benämns som nyttiga lekar av Tullgren (2003). Med detta begrepp menas lekar 

som inte riskerar att bli högljudda eller grovmotoriska. 

Ostrukturerade observationer: Bryman (2011) beskriver om en 

observationsmetod där man följer inte ett särskilt observationsschema, utan 

man noterar alla beteenden så detaljerat som möjligt. Det ska vara i en 

berättande beskrivning, när man antecknar under ostrukturerade 

observationer.  

Partiellt deltagande observationer: Ahrne och Svensson (2011) beskriver att 

under observationstillfällen kan man välja att vara mindre deltagande i vissa 

stunder, medan man är mer deltagande i andra stunder. Detta kallas för 

partitiellt deltagande observationer.   

Pojkaktigt: Aktiviteter och handlingar som är könsstereotypiskt för pojkar 

beskrivs av Hellman (2013) som pojkaktigt. 

Vuxenstyrning: Tullgren (2003) nämner vuxenstyrning som ett sätt för vuxna 

att styra in barnen i de normer som existerar i samhället och på förskolan. 

Öppna observationer: Öppna observationer är en observationstyp där man 

gör det mer tydligt om informations och samtyckeskravet,  för de som blir 

observerade under observationerna.   
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 Bakgrund 
Här redogörs för forskning med relevans för vår studie. 

Forskningsgenomgången presenteras under följande rubriker: Vuxenstyrning 

och barns könstillhörighet, Leknormer i förskolan samt teoretiska 

utgångspunkter.  

Vuxenstyrning och barns könstillhörighet 

Wernersson (2006) tar upp genusperspektiv inom pedagogiken. Wernersson 

menar att delar inom pedagogisk forskning är de sociala institutioner som har 

skapats för att påverka, undervisa och medvetet fostra dess medaktörer. Enligt 

Wernersson så blir dessa individer konstruerade till socialt och kulturellt 

önskvärda medborgare. Denna konstruktion av könet tillhör därmed denna 

pedagogiska praktik och ideologi. De värderingar och normer som existerar i 

samhället och i den rådande kulturen ligger till grund för hur människan ser 

på könet. 

Tallberg Broman (2006) poängterar även att människan organiserar genom att 

kategorisera olika ting, och även där kommer könstillhörighet in. Ärlemalm-

Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) beskriver i sin artikel att pedagoger 

maskuliniserar olika handlingar och föremål, och att det oftast fokuseras på 

pojkar istället för flickor. Flickorna hamnar då i skuggan av pojkarna, då 

pojkarna tar mer och större plats än flickorna i förskolan. Pojkarna påkallarmer 

pedagogernas uppmärksamhet, något som flickorna oftast väljer att inte göra. 

En sekvens som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009) tar upp i 

sin studie är att pedagoger bemöter pojkar och flickor olika i samtal. De 

berättar att i en filmsekvens är det några pojkar som pratar om olika djur och 

nämner huruvida de är söta eller inte. Pedagogen som är med dem tar inte 

fasta på detta utan sitter vid ett senare tillfälle och pratar med den flicka som 

var med pojkarna i leken, och diskuterar med henne om de söta djuren. I 

Emilson och Johanssons (2013) studie syntes motsattsen till detta. De såg att 

pojkar ofta hamnade i centrum och flickorna fick mindre uppmärksamhet.  

Eidevald (2009) menar att förskolan präglas fortfarande av vissa 

könsstereotypiska förväntningar och de beskrivs som välkända. I 

vardagssituationer upplevs flickor som mer störande när de är högljudda än 

pojkar som är det. Men å andra sidan upplevs det som mer bekymrade när 

pojkar är mer stillsamma. Som Riddersporre (2010) nämner så är det manliga 

en norm och kvinnan är undantaget. Vuxenstyrningen kan alltså yttra sig på 

olika sätt, genom miljön eller att man i ordnade aktiviteter minimerar barns 

påverkan av aktiviteten. Hur styrning ser ut i den fria leken går Tullgren (2003) 

mer in på. Tullgren beskriver i sin studie hur personalen på en förskola gärna 

avleder barnen när de kommer in på “farliga teman” i leken. Tullgren 

poängterar att målet med vuxenstyrningen är att barnen ska normaliseras för 
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att passa in i samhället och bli framtida “goda medborgare”. Eidevald (2009) 

nämner i sin avhandling att förskollärare reagerade olika på barns högljudda 

lekar. När konflikter skedde på förskolan så försökte förskollärarna att hjälpa 

till att lösa dessa konflikter, omväxlande ställde de frågor och gav tillsägelse 

om vad barnen skulle göra. Det som inte uppfattas som  korrekt inom normen, 

resulterade i en tillsägelse av en förskollärare.  

Eidevald (2009) visar i sin analys där Eidevald studerade olika arbetslags sätt 

att arbeta, att det fanns skillnader mellan arbetslagen i hur de arbetade. 

Tendenser visar att flickorna får färre tillsägelser än pojkarna. Det görs ingen 

direkt skillnad i arbetslaget eftersom båda arbetslagen upprepade samma 

mönster när det kommer till tillrättavisning. Skillnaderna mellan arbetslagens 

sätt att arbeta inom detta område är hur pedagogerna uttrycker sina 

tillsägelser. Pedagogerna använde sig av så kallade hot som tillsägelse och då 

oftast mot flickor. Det kunde innebära att barnet blev hotade med att inte få 

vara kvar i rummet. om de misskötte sig eller inte lydde. Detta innebär att man 

matar på dessa könsstereotypa roller hos flickor och pojkar. Beroende på vad 

som anses vara tillåtet för flickor och pojkar, så får de olika typer av tillsägelser 

och varierande mängd. 

Emilson (2008) menar att leken kan rubba maktstrukturer och att den kan 

bidra till att dela en verklighet med vuxna, så relationen mellan vuxna och 

barn är på allas lika värde. När det gäller styrning i lek kan det ske på olika 

sätt. Ett sätt som Emilson & Folkesson (2007) förklarar är att pedagogen kan 

särskilt i ordnade aktiviteter, välja ut ett visst material i vissa färger och detta 

ger skenet av att barnen har valt själva, fast de i själva verket fått välja utifrån 

förvalda alternativ. Om man relaterar detta till Eriksson Bergström (2013) så 

menar författaren att miljön kan vara ett sätt för pedagoger att utföra sin 

styrning. Eriksson Bergström beskriver att dörrar som förses med fönster kan 

vara ett uttryck för makt. Pedagoger vill ha kontroll över barnen och man 

utformar miljön så att detta blir möjligt. När det gäller genus i miljön på 

förskolan så beskriver Giraldo och Colyar (2012) i sin artikel att miljön spelar 

roll i arbetet med genus. De berättar att pedagogerna i deras studie var 

medvetna om hur miljön utformades och de ville skapa en miljö som bjöd in 

och tillät pojkar och flickor att utforska både maskulint och feminint. 

Leknormer i förskolan 

Tullgren (2003) nämner ovan att syftet med de vuxnas styrning är att barnet 

ska normaliseras. Tullgen beskriver att i den fria leken får barnen fritt välja 

innehåll, men då ska det hållas inom ramen om vad som anses som “god lek”. 

Vad som anses att vara en icke “god lek” är de fridstörande lekarna och de 

olagliga lekarna. De fridstörande lekarna brukar oftast bli högljudda med 

mycket rörelse i och de olagliga lekarna innehåller teman som inte är moraliskt 

korrekt inom vårt samhälle. Den goda leken som Tullgren väljer att benämna, 

är lekar som stimulerar lärande, utveckling och social kompetens. Denna lek 

beskrivs som en norm poängterar Tullgren. Barn som inte leker inom denna 
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norm korrigeras. Vad som mer är en del av nyttig lek är att de ska gestalta 

något i samhället. Familjelekar, sjukhusbesök, affärlekar och ätamatlekar är 

bara några exempel. 

Hellman (2013) nämner normer om barns lek. Hellman beskriver hur 

pedagoger som upplever stökiga pojkar, gärna följer upp pojkarnas lek för att 

ingripa innan det händer någonting. Dessa pedagoger kan även bestämma 

vilka barn som ska leka med vem och strukturera upp leken på så sätt. 

Pedagogerna som Hellman beskriver, nämner att de har en stökig barngrupp 

och det viktigaste arbetet de hade på förskolan var att få en stabil barngrupp. 

Hellman beskriver att flickor som leker grovmotoriskt och högljutt beskrivs 

som typiskt pojkaktigt, medan pojkar som leker lugnare lekar blir 

osynliggjorda. Hellman problematiserar detta ännu mer och menar på att detta  

uttryck om vad som är pojkaktigt och vad som inte är flickaktigt, gör att man 

normaliserar högljudda och grovmotoriska lekar till något som är pojkaktigt. 

Hellman resonerar om detta medför att flickor kan anses som avvikande om de 

leker mer högljutt och använder sig av grovmotoriska rörelser. 

Hellman (2013) tar upp hur barn bryter normer i leken. Några barn leker 

samling och imiterar så som en samling brukar gå till på deras förskola. De 

börjar sedan leka en “bajslek” i samlingen och alla barnen tycker det är 

jätteroligt. Hon som är lärare i leken bryter själv reglerna i leken och alla barn 

har väldigt roligt åt detta. Samlingen är ett tillfälle under dagen som är 

vuxenstyrt med många regler. Hellman menar på att detta normbrytande som 

barnen gjorde i deras lek, ger dem mer insikt i normaliteten som gäller i 

samlingen. Löfdahl (2007) nämner att barn gärna tillrättavisar varandra, när de 

vill uppmana och påminna varandra om hur man beter sig. I några exempel 

har Löfdahl noterat barn som kallar varandra för fula och ett annat barn har 

tillrättavisat de med att man får inte kalla någon för ful. Löfdahl resonerar att 

barn tycks visa en medvetenhet om att en del uttryck är inte önskvärda. 

Hellman (2013) framhäver en annan aspekt på normer inom barns lek. Hon 

beskriver att vissa barn har ett större behov av att visa sig duktiga och detta 

gör de gärna i samlingen där pedagogerna ser alla barn. Det duktiga barnet 

innebär att barnet sitter fint, lyssnar och lyder regler. Hellman problematiserar 

detta ytterligare med att det duktiga barnet kan te sig problematiskt särskilt för 

pojkar. Hellman menar att pojkar förväntas, av de vuxna, vara stökiga.  

Löfdahl (2007) beskriver att barn kan använda olika utrymmen i förskolan som 

förhandlingsarenor. I dessa förhandlingsarenor, (som kan vara ateljérummet, 

byggrummet eller dockvrår) så sker det diskussioner mellan barnen om vilka 

som får vara med i leken, och vilka som inte får vara med. Kriterier som barns 

ålder och kön är avgörande om vilka som får vara med i leken. Löfdahl 

beskriver att ålder kan ses som en resurs hos barn. Ett äldre barn kan utnyttja 

sin ålder för att få vara delaktig i olika lekar, eller skrämma iväg yngre barn. 

Den som är äldst har mer makt. Vidare beskriver Löfdahl att det oftast är äldre 

flickor som inte vill ha med pojkar eller yngre flickor i sina lekar. De kan dock 

ge lekroller som ofödda, sjuka eller döda, till pojkar eller yngre flickor som vill 
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vara med i de äldre flickornas lek. Men med dessa roller får pojkarna och de 

yngre flickorna mindre deltagande i leken. Folkman och Svedin (2008) nämner 

att i lekar finns det umgängesregler som innbär att det finns regler i olika 

lekar. Barn som inte förstår dessa regler har svårt för att leka med andra barn. 

Folkman och Svedin nämner att lekars innehåll kan inte vara begripligt för 

andra, men det kan ändå finnas en överenskommelse om att man leker 

tillsammans. De nämner att det är skillnad mellan gemensam springlek och ett 

ensamt planlöst springande. 

Hellman (2013) beskriver att barn kan leka lekar som är i protest mot 

pedagogernas regler som råder på förskolan. Hellman beskriver vidare att fri 

lek är lek, där barnen ska leka självständigt, men också att de ska kunna leka 

förhandlingsinriktat, så att de kan leka med andra barn. Hellman menar att lek 

är något naturligt som inte behöver regleras eller styras av vuxna, och i 

författarens studie var det hög arbetsbelastning på personalen i förskolan, så 

personlen deltog mest i lekarna då det skedde konflikter. Hellman nämner 

vidare att de pojkar som beskrivs som bråkiga får mer styrning av pedagoger i 

deras lek än de barn som leker stillsammare lekar. Hellman nämner att 

återhållsamma handlingar som utförs av både flickor och pojkar riskerar att bli 

bortglömda. Sen tar hon upp att återhållsamma och tysta aktiviteter 

förknippas med vad som är typiskt “blyg flicka” och pojkar som är 

återhållsamma och tysta är avvikande, eftersom pojkar förväntas att vara 

utåtagerande och aktiva. Sedan beskriver Hellman bråkiga handlingar som 

utförs av både flickor och pojkar, men att pedagoger oftast förknippar 

bråkighet med pojkar. Flickor som är bråkigare än andra barn brukar 

bortförklaras med att exempelvis ha stökiga hemförhållanden, medan 

pojkarnas bråkighet istället var en naturlig del i deras utveckling menar 

Hellman. 

Teoretisk utgångspunkt 

Första gången som begreppet genussystem nämndes var år 1975. Rubin1 var 

den som beskrev begreppet första gången. Men referensen som nämns i denna 

studie är från en tidskrift år 2006. I den här studien har vi valt att använda 

teorin som Hirdman (1988) sedan utvecklade den. 

“Redan i denna definition av genus finns ett  

systematiserande drag. Och det är för att  

understryka och problematisera detta som  

begreppet genussystem är användbart. “  (Hirdman, 1988, s. 52) 

Genussystem är ett begrepp som beskriver strukturen i samhället, enligt 

Hirdman (1988). Hirdmans teori om genussystem innebär att genussystem ska 

ses som en dynamisk struktur. Genussystemets två grundläggande logiker 

som Hirdman nämner, är isärhållningen av könen och den andra logiken är 

                                                           
1
 Rubin, G. (2006). The traffic in women: Notes on the “Political Economy” of Sex. E. Lewin. 

Feminist Anthropology: A reader 
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etableringen av manligheten som norm. Hirdman resonerar vidare att man bör 

inte acceptera den kvinnliga underordningen som naturlig. Hirdman menar att 

det är i isärhållningen som den manliga normen skapas och accepteras. 

Frågan; “Hur ser de isärhållande logikerna ut inom det eller det området?” 

Hirdman (1988, s. 52) kan brytas ner till mindre delar menar hon. 

Isärhållandets logik finns på de flesta platser menar Hirdman (1988), och 

grunduttrycket finns i föreställnigen om det kvinnliga och manliga, samt 

arbetsfördelningen mellan de två könen. Hirdman menar på, att denna 

isärhållning skapar ett meningskapande/maktskapande, för det leder till att 

man vänder sig till olika platser och aktiviteter i världen. Hirdman beskriver 

även något som kallas för genuskontraktet som är en del av genussystem. 

Genuskontraktet  är en vidareutveckling av genussystemet. Det är ett begrepp 

som förklarar de föreställningar som män och kvinnor har i det rådande 

samhället. Genuskontraktet förklarar relationsmönster mellan kvinnor och 

män, och detta genuskontrakt ärvs sedan i generationer. Maktutredningen 

(1990) beskriver vidare hur genussystemsteorin kan användas för att komma 

ifrån könsrollstänkandet. Genussystem kan ses som en teori som används för 

att förstå de tydliga men också de mer subtila maktförhållandena mellan män 

och kvinnor. Maktutredningen (1990) poängterar att denna benämning inte är 

en hård definition utan ett begrepp som kan användas tämligen lösryckt. 

Genussystem bör förstås som något sammanfogat med människan och dess 

omgivning. Genussystemets syn på kön är invecklat och inte alls så enkelt som 

att könet och det sociala skulle ha allt inflytande. Det är en allt för enkelspårig 

syn om genus resonerar Maktutredningen. Vidare nämner Maktutredningen 

att det är när man skapar och formar olikheter mellan könen, och en kvinnlig 

underlägsenhet respektive manlig överlägsenhet formeras, ger det mer statiska 

resultat av vad som kan ses som genus.  
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 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om och i så fall på vilket sätt 

vuxenstyrning kommer till uttryck i den fria leken i förskolan.  

 

 Har barnens kön betydelse för hur vuxenstyrningen uttrycker sig? 

 I vilka leksituationer kommer vuxenstyrningen in? 
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 Metod 
Metod för datainsamling 

Valet av metod till denna studie, var ostrukturerade observationer, som är en 

del av en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver att ostrukturerade 

observationer innebär att man inte följer ett så kallat observationsschema, där 

man noterar alla beteenden. Man ska notera alla beteenden så detaljerat som 

möjligt. Varför ostrukturerade observationer användes till studien, var för att 

det ansågs kunna ge en tydligare bild på fenomenet som skulle studeras. Hade 

det använts ett observationschema till denna studie, kunde det hända att man 

missade saker ifall man skulle använda detta observationsschema. Därmed 

blev valet att använda ostrukturerade observationer till denna studie. Varför 

en kvalitativ metod ansågs som mest lämplig till denna studie, var att den 

passade studiens forskningsobjekt. Syftet med studien är att se hur styrningen 

kommer till uttryck och hur den ser ut gentemot barnens kön, och då var en 

kvalitativ metod mest lämplig. Stukát (2011) beskriver att det kvalitativa 

metodens synsätt är att tolka och förstå resultatet, och att karaktärisera och att 

gestalta fenomenet.  

Det fanns även flera typer av observationer som användes till denna studie. 

Fler observationsmetoder som valdes var; partitiellt deltagande observatörer, 

öppna observationer och deltidsobservationer. Vad dessa observationer 

innebär beskriver Ahrne och Svensson (2011) att, när det gäller olika typer av 

observationer så finns det dold- öppen observation, passiv- deltagande 

observation och heltid- deltids observationer. När det gäller den dolda 

observationen kan det vara mer problematiskt att leva upp till informations 

och samtyckeskravet. I den dolda observationen är man mer som en infiltratör 

i miljön, medan öppna observationer är mer tydliga, när det gäller 

informations och samtyckeskravet. Vidare fortsätter Ahrne och Svensson att 

nämna att, nackdelen med öppna observationer, är att personernas beteenden 

kan bli mer påverkade, när de vet att någon forskare är närvarande. När det 

kommer till den deltagande- passiva observationstyperna så kan dessa variera 

beroende på olika faser i forskningen. Ahrne och Svensson beskriver vidare 

att, det finns något som kallas för partiellt deltagande observationer. Detta 

innebär att man deltar i vissa stunder, medan man är mindre deltagande i 

andra. Detta kan vara beroende på vad det är man forskar om. Heltid- deltids 

observationer är beroende på hur mycket tid man kan tänkas lägga ner på 

fältforskningen nämner Ahrne och Svensson.  

Valet av att vara partiellt deltagande observatörer till denna studie, var att  

olika situationer på förskolorna krävde olika typer av deltagande av oss som 

observatörer. I denna studie så valdes det även att göra öppna observationer, 

eftersom det ansågs vara det lättaste sättet att göra informations och 
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samtyckeskravet tydligt för barnen, föräldrarna och personalen på förskolan. 

Valet av att göra deltidsobservationer till denna studie, var att tidsaspekten var 

en resurs som påverkade oss en del. 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att observationer är en del av en 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod innebär att man inte använder sig av 

statiska metoder, utan den kvalitativa metoden är mer djupgående när det 

gäller de rådande attityder och relationer som man vill forska om. Vidare 

nämner Ahrne och Svensson att det som kan påverka valet av metod, är 

utgångspunkten från den frågeställningen som man vill ha besvarat, 

maktrelationer som kan uppkomma mellan forskare och studieobjekt och 

resurser såsom tidsaspekten. Det är några aspekter som påverkar valet av 

metod.  

Urval och avgränsningar 

Hur studiens avgränsningar såg ut, så avgränsades urvalet av förskolor 

beroende på vart de låg geografiskt. Eftersom det har varit två stycken som 

skrivit denna uppsats, och bott ganska långt ifrån varandra, så har urvalet av 

förskolor sett lite olika ut. Men den gemensamma nämnaren har varit att 

förskolorna har legat inom ett rimligt avstånd för oss som gjorde studien. 

Urvalet av förskolor gjordes genom att titta runt på respektive hemkommuners 

hemsidor och de förskolor som tackade ja, blev valet att göra observationer på.  

Två förskolor är med i denna studie och avgränsningen till detta var 

tidsaspekten. Tidsaspekten påverkade även valet av observationstillfällena till 

studien, och en avgränsning som valdes att göra, var att endast ha 11 

observationer till denna studie. Ännu en avgränsning till studien är att 

observationerna endast skedde på en avdelning på vardera förskola, eftersom 

båda förskolorna hade flera olika avdelningar. Observatörerna till denna 

studie var på avdelningar med blandade åldrar, så under observationerna 

gjordes avgränsningarna och urvalen, att endast observera de äldre barnen, 

från åldrarna 3-6 år. Antalet barn som observerades i studien var 30 barn och 

antalet pedagoger som observerades var 5 stycken. Urvalet av antalet barn som 

observerades i studien, var att det fanns 12 barn på en avdelning som 

observerades, medan det fanns 18 barn på den andra avdelningen. Urvalet av 

antalet pedagoger som observerades var att endast 3 stycken var ordinarie 

personal på ena avdelningen som observerades, medan det var 2 stycken som 

var ordinarie på den andra avdelningen. Stukát (2011) nämner att val av 

undersökningsgrupp bör vara så, att inte resultatet begränsas till denna grupp 

man valt att undersöka.  Det ska kunna gå att generaliseras till större grupper 

menar Stukát. 

Genomförande 

Tillvägagångsättet för att samla in empiriskt material, gjordes genom att 

kontakta via telefon, de olika förskolecheferna för våra hemkommuner. Detta 

gjordes för att få en observationsplats på vardera förskola. Sedan informerades 

förskolorna om hur många tillfällen observationerna var och vad det skulle 
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observeras. Sedan utformades blanketter2, förfrågan till vårdnadshavare, där 

det beskrevs om vad studien behandlade och att det var barnens fria lek som 

skulle observeras. Föräldrarna fick sedan fylla i godkännande om det var okej 

att barnen observeras i deras fria lek eller om det inte var okej. Sedan 

informerades personalen på förskolorna att de skulle få besök av studenter 

som skulle observera barn och personal i den fria leken. Därefter informerades 

personalen att, de skulle informera barnen, om det blev jobbigt att bli 

iakttagna, så fick barnen säga till personalen att de skulle bli lämnade ifred. 

När observationerna skedde på förskolorna användes anteckningsblock för att 

anteckna barnens lek. Under observationerna antecknades det som ansågs 

relevant för studien, detta var på grund av valet att göra ostrukturerade 

observationer till studien. Vart observatörerna placerade sig under 

observationera, så var den oftast i mitten av rummen. I observationerna, var de 

två frågorna som behandlades i syftet, utgångspunkten i de 

observationsanteckningar som anfördes. Efter att ha gjort alla observationer, så 

skrevs de handskrivna anteckningar över till ett program över Internet, som 

heter Google docs. Där skickades vår rådata till varandra och kunde diskuteras 

om vad man hade observerat. Sedan gjordes en analys av datan, med ett 

genusteoretiskt perspektiv; Genussystemet. Efter analysen diskuterades vad 

som upptäcktes i studien. Fördelningen av skrivprocessen har varierat. Båda 

som har skrivit denna studie har haft olika ansvarsområden i studien. 

Analys och tolkning 

Hur valet av att analysera och bearbeta datan gjordes, var att först dela 

varandras observationsanteckningar via Google docs. Via Google docs 

bearbetades vår rådata ur ett genussystem, som var ett analytiskt verktyg för 

observationerna. Genussystemet har varit ett verktyg för att ge en djupare 

förståelse kring vuxenstyrningen i barns fria lek. Hur genussystemet användes 

som analytiskt verktyg i studien, var att använda de två två grundläggande 

logikerna som Hirdman (1988) beskrev. Det tittades i observationerna efter 

gemensamma mönster, och den isärhållande logiken och manligheten som norm 

var utgångspunkter i analysen. Med dessa utgångspunkter i analysen kunde 

man upptäcka gemensamma mönster i de två förskolorna. Genom att använda 

genussystem som analytiskt verktyg i de observationstillfällen som 

dokumenterades, har det gett en ännu djupare inblick i barns fria lek och hur 

de vuxna påverkar den. 

Etiska överväganden 

Forskningsrådet (2002) nämner några forskningsetiska perspektiv som 

forskare måste följa. De som finns är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de 

personer som ingår i studien ska bli informerade om studiens innehåll och vad 

deras uppgift kommer att vara. Det gjordes i genomförandet när förskolorna 

kontaktades via telefon. Forskningsrådet (2002) nämner att det är även viktigt 

                                                           
2
 Bifogat som bilaga 1 och bilaga 2. 
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att de ges information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst kan välja att avbryta deltagandet. Informationen ska vara detaljerad och 

information som kan påverka deltagarnas vilja att medverka i studien ska även 

finnas med.  

Samtyckeskravet som Forskningsrådet (2002) beskriver så ska det alltid 

efterfrågas om deltagarnas samtycke att delta i studien. När det handlar om 

barn under 15 år får man vända sig till förälder eller målsman för samtycke. 

Studiedeltagarnas godkännande ska alltid efterfrågas och ska alltid 

respekteras. Det innebär även att de som är med som deltagare under studien 

själva ska få välja om de vill vara med, på vilka villkor de ska vara med samt 

hur länge de vill delta i undersökningen. De ska alltså kunna avbryta sitt 

deltagande när som helst, till exempel mitt i en intervju eller en observation, 

utan att de får några konsekvenser eller påhopp. Detta förhållde sig studien 

till, när blanketterna delades ut till föräldrarna och när förskolor och barn blev 

informerade av oss två studenter.  

Forskningsrådet nämner även att konfidentialitetskravet innebär, att all känslig 

data ska handskas med försiktighet. Uppgifter om deltagarna ska användas på 

ett sätt så att utomstående personer ej ska kunna identifiera deltagaren. Det 

handlar i stora drag om sekretess och tystnadsplikt. I denna studie har valet 

varit att figurerat förskolornas namn, och att inte skriva ut namn på varken 

pedagoger eller barn. 

Nyttjandekravet som forskningsrådet beskriver, innebär att insamlad data inte 

får användas av andra eller för andra ändamål än det som angetts i 

informationen till deltagarna. Det är alltså endast avsett för den aktuella 

forskningen och ingenting annat. De uppgifter som är insamlade får inte 

användas för att fatta beslut eller vidta åtgärder som kan påverka deltagaren 

så länge inte den berörda gett sitt medgivande. Denna studie har inte använts i 

något annat syfte, som deltagarna inte godkänt den till.  

Under observationerna på avdelningarna i förskolorna, så fanns de barn som 

hade stängt in sig i olika rum. Valet blev då att att inte observera dessa barn. 

Det kan ha funnits orsaker till att de inte ville vara delaktiga. Därför blev valet 

att sitta i en ganska öppen planlösning, där barnen kunde välja att leka  eller gå 

därifrån. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) nämner att det kan vara 

svårt att informera små barn om samtycke till att vara med i forskningsprojekt. 

Det kan hända att de inte alltid förstår informationen och att barnen även kan 

ha svårt att se konsekvenserna av detta menar Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014). Att barnen uttrycker sitt samtycke eller att de inte önskar att 

delta, kan vara svårt nämner Löfdahl et al. I en annan händelse beskriver 

Löfdahl et al. att barnen kan uttnyttja situationer för att dra sig ur från att bli 

observerade. Sedan fortsätter Löfdahl et al. att poängtera, att det inte går att 

förlita sig på att barn kan säga ja eller nej i samtycke, utan man måste förhålla 

sig mer nyanserat till detta. Därmed blev ett annat etiskt val relevant för denna 

studie, att endast iaktta de äldre barnens lekar (åldrar på barnen, 3-6 år).  
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Tanken med det var att de äldre barnen kunde uttrycka sig mer, ifall de vill 

vara med i forskningsprocessen eller inte. 

De problem som kunde uppstå med vårt val av studie, var om någon pedagog 

eller ett barn inte vill vara med under observationen. Problemet löstes genom 

att respektera de barn eller pedagoger som inte ville vara med, och då istället 

rikta fokus på några andra barn och pedagoger. Dessa etiska överväganden 

har varit i åtanke under empiriinsamlandet.  
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 Resultat och analys 
Här nedan presenterar vi hur vi har tolkat det empiriska materialet genom att 

analysera detta med genussystem. Vi har valt att redogöra förskolorna ur olika 

teman, efter de mönster som som upptäcktes i observationerna De teman som 

beskrivs är; Övervakning, normer i barns lek och vuxenstyrning i barns lek. 

Övervakning 

Två av personalen diskuterar med varandra om hur bra det var med grind och 

glasdörrar på förskolan och att den nya förändringen genom att sänka fönstren var 

positiv, eftersom man behövde mer uppsikt över barnen. Ena i personalen berättar att 

deras planlösning är så bra, eftersom den var så öppen, så man behövde inte springa 

omkring och hålla koll på barnen. 

Resultatet visar att övervakning och kontroll var ett genomgående tema på 

förskolorna.  Det upptäcktes att det fanns ett behov bland pedagogerna, att 

övervaka vissa situationer och barn. Det uppstod situationer där flickor fick 

leka ostört i ett annat rum, men där det ändå fanns möjlighet för pedagogerna 

att övervaka dem via fönster i väggar och dörrar. Däremot syntes det att 

pedagogerna verkade ha mer koll på pojkarna och vad de hade för sig. Ett 

exempel från Regnbågens förskola:  

Tjejerna i caféet leker katter, lugnt och stilla men med de mesta av sakerna på golvet. 

Det är ingen pedagog där med dem utan de leker själva i detta rum som ligger längre 

bort i korridoren. Det är fönster längs ena väggen och fönster i dörren. 

Ett exempel från Solstrålens förskola: 

En av de pojkarna går till byggrummet och stänger dörren. En pedagog går ganska 

omgående in i byggrummet och kollar läget. Hon frågar barnen om vad de gör, sedan 

stänger hon dörren efter sig. 

Pedagogens agerande ovan, visar att kontroll och övervakning är något som 

man har på agendan, men barnen stänger dörren efter sig. Det borde kanske 

signalera att barnen vill vara ifred. Sen när pedagogerna ovan talar med 

varandra, så ger det en ganska tydligt att pedagogerna uppskattar 

utformningen av förskolans miljö. Miljön på avdelningarna ger pedagogerna 

en möjlighet att ha koll på barnen. Övervakningen syntes på flera olika sätt. På 

en förskola hade de ett stoppstreck markerat på golvet i en korridor där det var 

förbjudet att vara. Ett annat sätt att övervaka barns fria lek som båda 

förskolorna hade, var glasrutor på dörrar. Ännu ett sätt var att låta barnen leka 

fritt i skogen utan att påverka leken avsevärt. Men pedagogerna var tydliga 

med att barnen inte fick gå så långt att barnen inte längre såg pedagogen.  En 

av genussystemets två grundläggande logiker är isärhållandets logik, viket 

innebär att könen hålls isär på ett eller annat vis. I detta avsnitt syns en 
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isärhållande logik i pedagogernas agerande mot flickor respektive pojkar. 

Flickorna i exemplet ovan gavs mer frihet i sin lek då de fick vistas 

oövervakade i ett rum en bit bort från avdelningen, medan pojkarna i exemplet 

ovan knappt hinner starta med en lek innan en pedagog är där för att kolla vad 

de gör. Det syntes alltså skillnad i övervakningen av pojkar respektive flickor, 

där behovet tycktes ligga på en mer kontrollerad övervakning av pojkarnas 

lekar och aktiviteter än flickornas. 

Normer i barns lek 

Utdrag från observation på förskolan Solstrålen; 

När barnen kommer in innan lunchen, så leker tre flickor och en pojke i dockvrån. De 

leker en lugn lek, de bakar och två flickor klär på dockor kläder. Den ena flickan 

uttrycker sig “man måste vänta på sin tur” den andra flickan låter nedstämd men är 

medhållande “Jaa...man måste vänta”  

Utdrag från observation på förskolan Regnbågen; 

Några barn leker kurragömma ute i kapprummet/hallen. Livat och mycket spring. Ett 

flicka påpekar att de inte får leka kurragömma där ute. En barnskötare sitter vid datorn 

med endast en fönstervägg mellan honom och hallen men han reagerar inte på barnens 

aktivitet där ute. 

Dessa fallexempel tycks visa på hur medvetna barn är inför de normer som 

förväntas av dem. Flickorna i leken med dockorna tycks visar medvetenhet om 

de rådande normer som finns på förskolan. Pojken verkar inte notera detta så 

mycket. Ur genussystemets två grundläggande logiker så finns en isärhållande 

logik, detta innbär att man isärhåller könen. I detta exempel så syns en 

isärhållande logik i barnens agerande, eftersom flickorna verkar mer medvetna 

om regler och normer, medan pojken inte bryr sig så mycket. Däremot är det 

ingen pedagog som kommer in och styr i deras lek, detta kan ha sin förklaring 

att de leker en lugn lek i dockvrån. Det som märktes på båda förskolorna var 

att flickorna var mer tydliga med vilka regler som fanns, och de tillrättavisade 

även sina kompisar om de bröt mot regler eller normer som fanns på 

förskolan. Pojkarna var inte lika medvetna om dessa regler och detta kan ha 

sin grund i att flickor har andra förväntningar på sig än vad pojkar har. Enligt 

genussystemet blir detta en isärhållning av könen, eftersom det finns olika 

förväntningar på flickor och pojkar. Flickorna tycks vara mer medvetna om de 

regler och normer som existerar på förskolan. 

Vuxenstyrning i barns fria lek 

Den mest förekommande vuxenstyrningen i barns lek var tillsägelser om att 

barnen skulle vara tystare, sluta springa eller inte göra vissa saker. Men det 

fanns andra händelser som visade på en annan typ av vuxenstyrning i barns 

lek. Utdrag från observation på Solstrålens förskola; 
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En pedagog är inne tillsammans med barnen. Hon vill ha dockkläderna på ett särskilt 

ställe och hon kommer in i deras lek med att låta uppmuntrande och ge förslag till hur 

flickorna kan göra med dockkläderna. Sedan går dessa två flickor in i det enda rummet 

som finns på förskolan och stänger dörren efter sig. Sedan smyger pedagogen dit för att 

fråga flickorna om varför de har det så mörkt i rummet.  

Pedagogen ovan hade en föreställning om var hon ville att dockkläderna 

skulle vara. Den styrningen syntes genom ett förslag till barnen. Det var ett 

mildare bemötande från pedagogens sida, än de tillsägelser som användes när 

barnen lekte mer intensiva och högljudda lekar. De barn som fick de hårdare 

och mer omedelbara tillsägelserna, var barn som lekte de mer rörligare lekarna 

som också var rätt ljudliga. Det var oftast pojkarna som lekte dessa lekar, men 

de mönster som noterades var att när flickorna väl lekte dessa typer av lekar, 

så fick de tillsägelser mycket fortare än pojkarna. Det fanns mer tålamod när 

pojkarna lekte dessa typer av lekar. I dessa mönster märker man att 

manligheten som norm syns i dessa grovmotoriska och högljudda lekar. När 

pojkarna lekte dessa var det mer acceptabelt än när flickorna gjorde det. Det 

gör denna typ av lek till en manlig norm, det som förväntas av pojkar- och som 

är mer okej om pojkar leker. Det är leken i sig som blir en manlig norm men 

också att den manliga normen gör denna lek mer acceptabel för pojkar än för 

flickor, vilket ger betydelse för hur barnen blir bemötta i dessa typer av lekar. 

Detta blir alltså en isärhållning av könen, när pojkarna tillåts att leka dessa 

lekar mer än flickorna. Ännu ett mönster som syntes var att flickorna på de två 

förskolorna lekte oftast mer lugnare lekar. Flickorna lekte ofta med dockor 

eller spelade spel. Flickorna blev inte tillrättavisade när de lekte nyttiga lekar. 

Ett exempel som märktes var denna observation från Regnbågens förskola; 

Fyra tjejer i caféet leker katter, lugnt och stilla men med de mesta av sakerna på golvet. 

Det är ingen pedagog där med dem utan de leker själva i detta rum som ligger längre 

bort i korridoren. Det är fönster längs ena väggen och fönster i dörren.. 

Ingen pedagog var med dessa flickor som lekte. Detta kan tolkas som att 

flickorna lekte en nyttig lek och därmed behövdes det ingen korrigering från 

pedagogernas sida. Det är alltså en lek som är acceptabel för flickor att leka och 

det blir ingen vuxenstyrning i denna lek. Detta ger en slags bekräftelse för 

flickorna att detta är en okej lek för de att leka, och detta blir ännu en 

isärhållning från det andra könet. Flickors norm är att leka lugna lekar, inte 

rörliga och ljudliga lekar.  Ett exempel på detta, från Regnbågens förskola; 

En pojke hittar ett djupt dike med massor av vatten i. Han sätter sig en bit ner i diket 

och leker med en pinne i vattnet. Några tjejer kommer och ansluter till hans lek. En 

pedagog säger åt dem att gå därifrån. Tjejerna går och pedagogen återvänder till att 

plocka grejer. När det sedan kommer två killar till diket och börjar leka så är det ingen 

som säger till dem, men när det sedan kommer en tjej och vill vara med så säger 

pedagogen ifrån. Alla barnen går men efter en liten stund går en tjej tillbaka dit och 

börjar leka. Pedagogen säger åt henne att inte leka där, då hoppar flickan ner i vattnet 
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istället. Pedagogen ber henne gå upp och ställa sig i ledet så vi kan gå tillbaka till 

förskolan. 

Detta exempel ger en ganska målande bild över det som tidigare beskrivits. 

Sett ur ett genussystem så agerar pedagogerna på de båda förskolorna, med 

isärhållandets logik. Pojkarna ges mera utrymme till att vara aktiva och 

högljudda, medan flickorna blir styrda till att vara lugnare. Detta blir som en 

normaliseringsprocess för flickorna, eftersom att leka aktivt och högljutt faller 

inte inom normen för flickor. Detta korrigeras och detta spär på de 

könsstereotypiska rollerna som finns i samhället. Flickorna uppmuntrades till 

lugnare aktiviteter. Ett exempel från Solstrålens förskola; 

Av de tre flickor som sitter vid bordet går nu en flicka därifrån och vill vara med och 

leka med de tre andra pojkarna i en hörna av avdelningen. De har byggt en skoter säger 

dem. Men en pedagog frågar en annan pedagog i personalen, om inte flickan kan vara 

med och lyssna på en saga. Efter en kort stund går flickan från högläsningen, tillbaka 

till pojkarna och pojkarna frågar henne snällt om hon vill köra skotern.  

Här är ett tydligt exempel på att en flicka tar initiativ till att vara med i 

pojkarnas lek. Flickorna satt oftast och pysslade, läste, pusslade och lekte med 

dockor, men när en flicka vill leka med pojkarna korrigeras hon från den lek 

hon ville leka. Pojkarna på de både förskolorna tillbringade mindre tid till 

pussel, pyssel och läsning. Det fanns situationer då pojkar tog intiativ till 

lugnare aktiviteter, som i detta exempel från Regnbågens förskola;   

Några barn i ett rum klipper lite i olika papper och lägger pussel. En pojke tar fram ett 

pussel som han vill lägga. Ena pedagogen utbrister “oj, vilket svårt pussel!” och tar 

fram ett annat pussel åt honom istället och sätter sig bredvid honom vid bordet för att 

vara med i hans “lek” och hjälpa honom lägga pusslet. Han har dock inte bett om hjälp. 

Under tiden som han lägger pusslet “hjälper” pedagogen till genom att flytta på de 

bitar han lägger fel och lägger dem på rätt ställe. 

Här har en pojke tagit initiativ till att göra en lugnare aktivitet men blir mer 

eller mindre styrd i hela aktiviteten. Vad som kan noteras är att pedagogen 

inte anser att pojken gör rätt, utan måste korrigera hans pusselläggande. 

Pojkarna brukade som tidigare beskrivits, inte ta initativ till att göra lugnare 

aktiviteter. När en pojke väl gör det blir han tämligen styrd i sin aktivitet och 

pedagogen misstror hans förmåga. Flickorna som pusslade på de båda 

förskolorna fick vara mer självgående utan pedagogernas vägledning. Men i 

detta exempel med pojken som pusslade fick han inte chansen att vara 

självgående. Tolkas detta ur genussystem, så är kanske inte pusselaktiviteter 

en norm som pojkar ska sysselsätta sig med. Däremot verkade det inte som att 

pedagogen ville att pojken skulle sluta pussla, men det var skillnad hur 

pedagogen bemötte denna pojke och flickorna som pusslade.  

När pedagogerna på de två förskolorna inte kunde styra barnen till dit de ville, 

om de ville få barnen att leka lugnare eller tystare så lockade de barnen med en 

aktivitet som barnen inte kunde motstå. När barnen lekte lekar som inte 
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pedagogerna kunde hantera, så lockade de med att titta på film, baka eller 

andra aktiviteter som de inte gjorde så ofta.  

Styrningen såg ut på dessa sätt i de två förskolorna. Barnen fick tillsägelser när 

det lekte “stökigare” lekar och pedagogerna uppmuntrade barnen till lugnare 

lekar.  I de lekar som de vuxna inte kunde hantera, så lockades barnen till att 

göra något annat. Styrningen såg olika ut beroende på barns kön och detta 

kommer diskuteras vidare i diskussionen. 
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 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. I första avsnittet, metoddiskussion, 

diskuteras valet av metod. I det andra avsnitttet, resultatdiskussion, diskuteras 

resultatet och relateras till forskning och teori . Kapitlet avslutas med en 

reflektion. 

Metoddiskussion 

Valet av observationer som metod medförde en oro att barn och personal på 

förskolorna, skulle tycka att det var obekvämt att bli observerade. Även fast 

personal, föräldrar och barn hade blivit informerade om Forskningsrådets 

(2002) etiska principer så fanns en oro. Att göra partiellt deltagande 

observationer var även en utmaning. I vissa händelser då man ville vara mer 

passiv för att anteckna det man noterade, kunde det bli att man blev mer 

deltagande, för situationen krävde det. Det hände att barnen behövde hjälp 

med vissa saker eller att något barn gjorde illa sig.  

Till denna studie var dock öppna observationer ett val som var mer lämpligt 

för studien. Samtyckes- och informationskravet blev tydligast med de öppna 

observationerna, som Arhne och Svensson (2011) poängterade och det var ett 

givet val från vår sida. Tiden till denna studie var relativ kort, så valet av 

deltagande observationer kändes också mer passande till denna typ av studie. 

Valet av att göra ostrukturerade observationer som Bryman (2011) nämner, 

dök det upp några utmaningar. Eftersom man ska notera alla beteendet som 

man iakttar så detaljerat som möjligt, blev det väldigt mycket att skriva. Det 

blev en utmaning att analysera resultatet. En stor del av 

observationsanteckningarna fick sorteras bort till analysen. Dock kändes det 

som att det fanns bra med material till studien. En annan utmaning med valet 

av att observerera, så blir det ändå en subjektiv tolkning av det man 

observerar. Det är svårt att tolka rent objektivt som människa, när alla 

människor är olika och har olika erfarenheter. Detta har varit funnits i åtanke i 

studien och datan har tolkats så objektivt som möjligt, då validiteten har haft 

stor betydelse i studien.   

Under avgränsningar och urval till studien diskuterades det hur förskolorna 

skulle kontaktas. Eftersom det behövdes ett snabbt svar från förskolorna, blev 

valet att ringa istället för att mejla ett lämpligare val. Valet av två förskolor 

blev passande för den givna tiden till studien. Med den tidsram som fanns till 

studien, så hade det nog varit svårare att se gemensamma mönster om det 

hade valts flera förskolor. Skulle det ha observerats på flera förskolor under 

denna tidsram, så hade det nog inte blivit lika mycket material för att se 

gemensamma mönster. Det hade blivit svårare att analysera datan ur ett 

genussystem.  
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Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) nämner att det kan vara svårt för 

barn att uttrycka sig om de vill delta eller inte. Med detta i åtanke blev valet  

att placera oss mitt i rummet med bra översikt men utan att störa de barn som 

lekte. Med det valet så kan det hända att vi missade anteckna något, som hade 

kunnat tillge studien ytterligare perspektiv på vårt forskningsobjekt.  

Andra utmaningar med valet av metod som denna studie kunde ställas för, var 

att man som människa har ett selektivt minne och man kan göra feltolkningar 

av situationerna. Dock är denna metod bra på det sätt att man fångar 

verkligheten och man fångar skillnader på vad som sägs och görs.  

Vi delade med oss av våra observationsanteckningar via Google Docs och det 

fungerade bra. Dock vore det mest optimala om vi hade träffats mer för att 

diskutera mer kring hela studieprocessen, men nu löste vi detta på det sättet. 

Vi har chattat med varandra över nätet när vi diskuterat kring studien. Sedan 

har vi båda tagit ansvar över att läsa och skriva. Det fungerade hyffsat, trots att 

vi inte hade några fysiska träffar. Det kunde vara svårt ibland att veta hur 

mycket den andra hade skrivit men det löstes mycket genom kommunikation. 

Det analysverktyg som användes i resultatet kan ha påverkat studiens resultat. 

Hade inte de två grundläggande logikerna (Hirdman, 1988) och 

(Maktutredningen, 1990) används som analys i studien, hade kanske inte dessa 

mönster upptäckts i studien. Denna studie hade kunnat haft en annan teoretisk 

ansats. Det fenomenologiska perspektivet hade kunnat används till denna 

studies syfte. Hyldgaard (2008) beskriver om fenomenologi som innebär hur 

fenomen uppfattas för oss som upplever fenomenet. Att fenomenet skulle 

uppfattas utanför medvetandet är ointressant inom fenomenologin.  

Hur studien annars skulle kunnat ha genomförts är att den hade kunnat vara 

över en längre tidsperiod, och att man hade varit mer deltagande i 

observationerna, alternativ observerat på fler förskolor. Detta hade gett ett 

bredare perspektiv på området och det kanske hade upptäckts andra mönster i 

resultatet. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Stukát (2011) lyfter vikten av medvetenhet om de brister som kan finnas i en 

studie. För att reflektera över en undersökning och bestämma kvaliteten på 

den används begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, som 

Stukát beskriver. Enligt Stukát kan man lyfta studiens svagheter och styrkor 

genom att använda begreppen, i en diskussion, i förhållande till studien. 

Författaren menar på att det är bra att forskaren själv visar medvetenhet om de 

brister som kan förekomma i sin forskning, än att andra ska påpeka dem. 

Validitet innebär giltighet menar Stukát. Det som studeras ska stämma överens 

med studiens syfte. Med reliabilitet menas att den metod som använts för 

studien är relevant för studiens syfte. Vidare beskriver Stukát om 

generaliserbarhet och det innebär att det resultat undersökningen behandlar 
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kan generaliseras till en större grupp, eller om den bara gäller gruppen som 

finns med i undersökningen. 

Både vid observationstillfällena och vid analys av material har vi utgått ifrån 

våra frågeställningar och vårt syfte, för att säkerställa kvaliteten i arbetet. Valet 

var att anteckna ner observationer för hand, för att sedan delge vad vi sett och 

hört. Därefter har vi sammanställt anteckningarna och plockat ut de delar som 

var relevanta för studien. Genom att delge varandra och tillsammans gå 

igenom resultatet och bearbeta det flera gånger har vi kunnat få fram ett 

tillförlitligt resultat. Pedagogerna i vår studie hade vetskap om vad vi ville 

observera, tänker vi kan påverka giltigheten i vår studie. Det finns en risk att 

pedagogerna tänkt lite mer på hur de styr barnen under vår visstelse på 

förskolorna, vilket kan leda till en lite felaktig bild av hur styrningen ser ut. 

Det finns alltså en risk att vårt resultat inte stämmer helt med hur styrningen 

brukar kunna se ut på dessa förskolor. Vi gjorde vår studie på två förskolor i 

två kommuner, vilket ger en större geografisk bredd än om vi varit i samma 

kommun. Vi anser att vårt resultat går att generalisera för en större grupp än 

den vi undersökt. Detta då det kan förekomma liknande mönster på andra 

förskolor. Vårt resultat kan även styrkas av den forskning och litteratur vi tagit 

del av, vilket ger resultatet mer trovärdighet. 

Resultatdiskussion 

Inledningsvis väljer vi att ta upp vårt syfte igen. Syfte med studie var att 

undersöka om och i så fall på vilket sätt vuxenstyrnigen kommer till uttryck i 

den fria leken i förskolan. Frågeställningarna var;  “Har barnens kön betydelse för 

hur vuxenstyrningen uttrycker sig?” och “I vilka leksituationer kommer 

vuxenstyrningen in?” 

Tullgren (2003) skriver att vuxenstyrningen syns genom miljön, om hur 

avdelningen är utformad och att pedagogerna på så vis kan motverka de så 

kallade farliga lekarna. På båda förskolorna var inomhusmiljön utformad så att 

pedagogerna lätt kunde få en överblick över barnens lek, i form av öppen 

planlösning och fönster i bland annat dörrarna till de olika rummen. Barnen 

hade möjlighet att stänga dörren om sig men pedagogerna kunde ändå se vad 

de gjorde via fönstret. I och med att pedagogerna kan se vad barnen gör har de 

lättare för att förhindra att lekarna blir vilda och högljudda. Denna typ av 

styrning via miljön nämner även Eriksson Bergström (2013) i sin avhandling 

där hon beskriver det som något maktrelaterat då pedagogerna ges kontroll 

över vad barnen gör via de fönsterförsedda dörrarna. Hon menar på att miljön 

utgör en form av styrning från pedagogernas sida. Detta är en typ av styrning 

som upptäcktes i resultatet. Barnen lekte i mellan åt utan någon vidare 

påverkan av en vuxens närvaro, men de vuxna har full koll på vad barnen gör 

och kollar till läget då och då. När barnen släckte lamporna, stängde dörren 

efter sig eller blev väldigt tysta eller högljudda, var en vuxen snabb med att 

titta till barnen.   
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I resultatet framkom det, om hur normer kan synas i barns lek. Från båda 

förskolorna poängterade flickorna på förskolan om vilka regler som gällde och 

inte gällde på förskolan. Man är “tvungen att vänta på sin tur” och “man får 

inte leka kurragömma där ute”. Som barnen uttryckte sig, så finns det en viss 

medvetenhet kring de normer som råder på förskolan. Hellman (2013) beskrev 

att barn kan använda leken för att bryta normer. Det exemplet som Hellman 

redogör för barnen som leker samling och det urartar sig till en “bajslek” i 

samlingen. Normbrytande i lek kan ses som att barnen har medvetenhet om de 

rådande normer. Det finns barn som gärna vill ha bekräftelse över att de är 

duktiga, sökt i normaliterer som gäller i vissa situationer och aktiviteter i 

förskolan. Samtidigt som det finns en annan aspekt i det, till exempel att 

barnen är goda lyssnare, sitter stilla och lyder alla regler. Hellman 

problematiserar detta ytterligare. Pojkar förväntas utmana gränser och leka 

mer stökigt, medan å andra sidan förväntas de sitta still och lyda de regler som 

finns. Det kan då bli jobbigt för pojkarna att veta vad som förväntas av dem i 

olika situationer. Det som upptäcktes i resultatet var att flickorna tillsynes var 

de som var “duktiga barn”, medan pojkarna inte hade samma förväntningar 

på sig att vara duktiga barn. Vad som mer noterades var att flickorna lekte mer 

stillsamma lekar och fick mindre styrning av pedagogerna. Pojkar lekte oftare 

vildare lekar och fick mer styrning av pedagoger.  

Tullgren (2003) beskriver så kallade nyttiga lekar, så som affärslekar och 

familjelekar. Dessa lekar beskrivs av Tullgren som önskvärda lekar inom 

förskolan, lekar som inte faller inom den normen korrigeras av personalen. 

Hon nämner att styrningens syfte är en form av normalisering av barnen. Det 

som syntes i resultatet var att de lugnare lekarna fick sällan korrigering av de 

vuxna. Ofta var dessa lugnare lekar matorienterade eller så lekte barnen med 

dockor. Dessa lekar som Tullgren nämnde “nyttiga lekar” är lekar som faller 

inom normen.  När det gäller lekarna som inte faller inom normen, lekar som 

kan ha “farliga” teman, brukar de vuxna kunna avleda barnen från dessa lekar 

(Tullgren, 2003). Resultatet visar, att lekar som hade hög ljudnivå var de lekar 

som blev mest styrda av de vuxna. Eidevald (2009) tog upp att förskollärare 

reagerade mer på lekar som var mer högljudda och att de lekar som inte var 

inom normen resulterade i en tillsägelse. De barn som lekte lekar som var 

högljudda och hade mycket rörelser blev tillsagda av pedagogerna. Vad som 

mer noterades var att, tillsägelserna såg olika ut från de vuxna, i barnens lekar 

beroende på barnens kön.  Det fanns en högre toleransnivå till pojkarnas 

“stökiga” lekar än flickornas “stökiga” lekar. Som Eidevald tidigare nämnt så 

uppfattas flickor som störigare när de är högljudda än när pojkar är det. 

Samtidigt anses det som mer bekymmersamt när pojkar är stillsammare. 

Hellman (2013) beskriver att flickor anses vara “oflickiga” när de leker 

högljudda och grovmotoriska lekar. Hellman anser även att de pedagoger som 

upplever pojkar som stökigare än flickor brukar kunna strukturera upp deras 

lek och bestämma vilka de får och inte får leka med.  
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Som Riddersporre (2010) poängterar så är det manliga en norm och 

kvinnligheten är undantaget. I dessa stökigare lekar är det ett rådande mönster 

att det är pojkar som förväntas leka dessa. Vad som visade sig mer i resultatet, 

var att både flickor och pojkar fick tillsägelser om att dämpa sig, när de lekte 

högljudda och grovmotoriska lekar. Men det fanns fortfarande mer tålamod 

till den typen av lek när pojkarna leker den. Hirdmans (1988) genusteori om 

den isärhållande logiken och manligheten som norm kan ge en syn på detta 

fenomen. I resultatet framkommer det att pedagogerna hade mer tålamod för 

pojkars vilda lekar än för flickors, detta skapar ett avstånd mellan pojkar och 

flickor, vilket bekräftar den isärhållande logiken. Denna typ av lek som är 

högljudd och grovmotorisk en manlig norm, eftersom man var mer tolerant 

mot pojkar som lekte denna lek än flickor. Det blir att denna lek är en norm för 

pojkar och pojkar som är mer stillsamma och flickor som leker grovmotoriskt 

och vilt, blir avvikande. Hellman (2013) belyser att stillsamma lekar ses som 

typiskt “flickigt” och pojkar som leker stillsamma lekar blir avvikande. Flickor 

har dessa förväntningar att de ska leka återhållsamma och lugna lekar medan 

pojkar förväntas leka grovmotoriska och högljudda lekar. Dessa förväntningar 

på barns lek, skapar tidiga könsstereotypiska roller som Wernersson (2006) 

nämner. Wernersson och även Tullgren (2003) poängterar att individer i 

sociala instutioner påverkas och fostras till acceptabla medborgare. Därmed 

konstrueras könet i denna praktik och könet skapas av de värderingar och 

strukturer som existerar i samhället. Med styrningen som mål till att 

normalisera barnen, förväntas flickor leka dessa stillsamma lekar medan 

pojkar förväntas leka de mer aktiva lekarna. Emilson och Johansson (2013) 

nämnde i sin studie att pedagoger bemötte barnen olika beroende på kön. 

Pojkarna hamnade oftast i centrum medan flickorna fick mindre 

uppmärksamhet. De som upptäcktes i resultatet var att flickorna lekte mer 

stillsammare lekar och fick mindre styrning och stöd av pedagogerna på 

förskolan, medan pojkar som ofta lekte de aktiva lekarna krävde mer styrning 

och de fick därmed mer uppmärksamhet av pedagogerna på förskolorna. 

Problematiserar man detta, så blir flickorna mer osynliggjorda som Hellman 

(2013) resonerade. Bara för att flickornas mer avhållsamma lekar inte kräver 

någon vuxen som styr upp leken, så kan det ändå finnas behov av en pedagog 

som vägleder flickorna i deras lek. Men den fria leken ses som en företeelse i 

barns liv där vuxna har en liten deltaganderoll. Där ska deras egna kreativet 

flöda och barnen ska vara fria och självständiga (Markström 2005). Så å ena 

sidan ska inte den fria leken påverkas allt för mycket av de vuxna, men å andra 

sidan så påverkas den, om det inte är en “god” lek som Tullgren poängterar. 

Det finns mönster i strukturerna på förskolan där man isärhållde könen i 

mellan åt, genom att vara mer tillåtande till pojkars stökigare lekar, än 

flickornas stökigare lekar. Det kan tilläggas att denna struktur även bekräftar 

manligheten som norm när pedagogerna var mer toleranta till pojkars 

stökigare lekar än flickornas stökigare lekar. (Hirdman 1988) Dessa rådande 

mönster upptäcktes i studien. 
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Avslutande reflektion 

För att sammanfatta denna studie så väljer vi att ta upp de frågeställningar 

som beskrevs i syftet: Har barnens kön betydelse för hur styrningen 

uttrycks/artar sig? och i vilka leksituationer kommer vuxenstyrningen in? I 

resultatet har vi upptäckt att det finns mönster där vuxenstyrningen ser olika 

ut i förhållande till barnens kön och det har upptäckts att vissa typer av 

lekstrukturer får mer vuxenstyrning än andra. Det som upptäcktes i resultatet 

uppfyller syftet med studien. Med hjälp av Hirdmans (1988) teori om 

genussystemet har vi försökt förklara de underliggande strukturerna som 

råder i förskolorna. Det har gett en tydligare bild om hur vuxenstyrningen ser 

ut i barns lek. De mönster som upptäcktes var att barn tidigt blir medvetna 

över de normer och regler som existerar i förskolan. Pojkar förväntas leka mer 

grovmotoriskt och högljutt, medan flickor förväntas leka mer stillsamma lekar. 

Styrningen uttrycks genom tillsägelser till barnens onyttiga lekar, eller genom 

kontroll och övervakning i barns lekar. I de mer avhållsamma lekarna 

förekommer det inte mycket vuxenstyrning. 

Avslutningsvis återknyter vi till Markström (2005) som diskuterar att när man 

för första gången besöker en institution, så möts man av en verksamhet som är 

socialt definierad som har regler, rutiner och normer som man förhåller sig till. 

Miljöerna i förskolan är en institution för kontroll och styrning av barnens 

aktiviteter men att dessa ständigt överträds och bryts. Resultatet i studien 

indikerar att detta ovanstående resonemang inte är helt främmande, då detta 

syntes i vår studie 

Förslag till vidare forskning 

Vad som upptäcktes i studien var att det fanns mönster som indikerade att det 

fanns skillnader i hur flickor och pojkar blev styrda i sin lek. Det man skulle 

kunna forska vidare på är, om barnets kön har betydelse för hur styrningen 

artar sig, i andra aktiviteter än fri lek. Denna studie fokuserade på den fria 

leken, men vuxenstyrningen kan dock uttryckas i andra aktiviteter än lek 

under en dag i förskolan. Det finns inte mycket forskning kring detta område, 

om vuxenstyrning och användningen av genussystem som analys. Det man 

mer kan forska vidare om, är att använda andra typer av teorier gällande 

vuxenstyrning i förskolan eller normbrytande lekar i förskolan. Vidare 

forskning skulle även kunna syfta till att undersöka hurvida manliga 

respektive kvinnliga pedagoger använder olika styrningsstrategier och, i så 

fall, i vilka sammanhang. 

Undersökningens konsekvenser  

Resultatet i studien synliggör skillnader i hur vuxenstyrningen uttrycks i 

förhållande till barns kön. Denna studie kan användas till att motverka de 

traditionella könsmönster som ska motverkas i förskolan. Den kan användas 

till att ge insikt till yrkesverksamma pedagoger om hur man i styrningen, kan 

motverka de normer och förväntningar som finns för flickor och pojkar. 
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Tack 

Vi vill framföra ett stort tack till de förskolor som tagit sig tid och gladeligen 

tog emot oss för våra observationer. Utan förskolorna hade inte vi inte kunnat 

genomföra studien och då hade vårt examensarbete inte blivit det det är idag. 

Vi vill även tacka alla  barn och pedagoger som ställt upp och blivit 

observerade i syfte med denna studie. Sist men inte minst vill vi tacka våra 

familjer och vänner som stöttat oss i skrivprocessen och hejat på oss på resan 

från start till mål.  

Tack! 
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BILAGA 1: Förfrågan till vårdnadshavare 

 

Hej! Mitt namn är Ingrid Svensson och jag studerar till 

förskollärare via Mittuniversitet i Härnösand, i distansform.  

Jag ska nu göra det självständiga arbetet som är den sista 

kursen i utbildningen. Vårt område som vi ska studera är hur 

vuxenstyrningen ser ut i barns fria lek, och vi tänkte studera 

barns lek.  

Syftet med studien är att se hur vuxenstyrningen kan komma 

till uttryck i barns fria lek och om det är någon skillnad på 

vuxenstyrningen, gentemot barns kön.  

Min undersökning följs av vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att man kan alltid avbryta 

undersökningen även fast man ville vara med i början och 

deltagandet är helt frivilligt. 

Jag kommer att anteckna på anteckningsblock, så inga foton 

eller inspelning kommer att ske. Inga namn kommer heller att 

nämnas i studien och inga värderingar kommer att ske i 

studien.  

 

 

JA, ni får observera mitt barn i den fria leken [__] 

NEJ, ni får inte observera mitt barn i den fria leken [__] 

Om ni har några frågor och funderingar får ni gärna kontakta mig på; 

073xxxxxxx eller xxxxxxxxxxx@live.se 
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 BILAGA 2: Förfrågan till vårdnadshavare  

 

Hej! 

Mitt namn är Zenitha Nordqvist och jag går sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet. Jag håller just nu på med mitt 

examensarbete där jag tillsammans med en kurskamrat skriver om hur 

vuxenstyrningen ser ut i den fria leken. Under några dagar kommer jag att 

genomföra observationer här på avdelningen under den fria leken. 

Syftet med vår studie är att se hur vuxenstyrningen kan se ut i den fria leken 

och om det är någon skillnad på vuxenstyrningen i förhållande till barns kön. 

 

Allt kommer att vara anonymt och det kommer endast beskrivas händelser 

som sker, inga beskrivningar av varken barnen eller pedagogerna utan om 

själva situationerna. Materialet jag får in kommer enbart att finnas med i 

uppsatsen. Undersökningen följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som innebär att den som observeras kan alltid avbryta undersökningen även 

fast man gett godkännande om deltagande i början. Deltagandet är helt 

frivilligt. Vill du inte att ditt barn är med under mina observationer så kommer 

jag ta hänsyn till det, då det är viktigt för mig att både föräldrar och barn är 

bekväma med min närvaro på förskolan. 

Jag kommer enbart att anteckna mina observationer i ett anteckningsblock, 

alltså inga foton eller inspelningar kommer att ske utan endast skriftliga 

observationer. Mina observationer kommer sedan att delas med min 

kurskamrat när vi ska färdigställa vårt resultat. 

Sätt ett kryss efter den mening som passar bäst. 

 

Ja, ni får observera mitt barn [   ] 

Nej, ni får inte observera mitt barn [   ] 

Har ni några funderingar eller frågor kan ni nå mig på 073xxxxxxx eller 

xxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com  

 


