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Förord  
Detta examensarbete är skrivet på förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall under           
vårterminen 2019. När det efter tre år äntligen var dags för det sista arbetet i utbildningen var vi säkra                   
på att vi ville skriva detta arbete tillsammans. Vi bestämde oss tidigt för vad vi ville skriva om och                   
började med att leta litteratur och artiklar för att hitta mer kunskap om vårt område. Vi delade upp                  
läsningen inför bakgrunden och även, av praktiska skäl då vi bor i olika städer, delade vi även upp                  
fältobservationer men sedan har vi skrivit och diskuterat arbetets alla delar tillsammans. Via             
telefonsamtal och chatt har vi kunnat bolla tankar och ideer med varandra dagligen, vi har läst                
varandras stycken som skrivits i arbetet och kommit med tankar och ideer, på så vi har vi båda känt                   
oss fullt delaktiga i hela processen med arbetet. 
 
Vi vill tacka vår handledare Catarina Arvidsson som har väglett och stöttat oss genom hela arbetet,                
som utmanat oss och gett oss möjlighet att utvecklas ännu mer. Vi vill även tacka våra familjer,                 
kollegor och vänner som stöttat oss genom arbetet, speciellt de dagar då vi inte riktigt har orkat. Vi                  
vill rikta ett speciellt tack till våra sambos som varit både förstående och stöttande när vi spenderat                 
otaliga timmar med studier, för att de har funnits där och peppat oss hela vägen. Detta arbete har                  
varit intressant, utvecklande, utmanande och mellan varven har det känts som att det aldrig skulle ta                
slut, men det gjorde det. Till sist vill vi tacka varandra, för att vi funnits där och stöttat varandra. Vi är                     
grymma, nu avslutar vi dessa år tillsammans med detta examensarbete. 
 
 
/Johanna Sterlinge & Malin Johanzon 
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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att genom observationer studera barns användande av rolleksmaterial             
utifrån ett genusperspektiv, detta för att kunna bidra med en större kunskap hos pedagoger om genus                
och rolleksmaterial i förskolan. Undersökningen har skett genom fältobservationer på fyra förskolor i             
Sverige där barnen som deltagit har varit mellan 1-6 år, fyra observationer har skett på               
yngrebarnsavdelning och fyra stycken observationer har skett på äldrebarnsavdelning. Vi har i denna             
studie utfört våra observationer och analyserat vårt materialet utifrån ett genusperspektiv. Resultatet            
visar att det finns skillnader i användandet av rolleksmaterial utifrån kön och ålder. De yngre barnen                
har ett mer könsneutralt perspektiv på sin användning medan de äldre barnen visar att de besitter en                 
könsmedvetenhet. Gränsöverskridanden av könsnormer och upprätthållande av traditionella        
könsmönster synliggörs mellan barnen i studien.  
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Inledning  
Under våra snart tre och ett halvt år på förskollärarutbildningen har genus varit ett ämne som                
kommit upp i alla kurser och i den mesta litteraturen på ett eller annat sätt. Det är även ett ämne som                     
vi upplever alltid har medfört diskussioner och debatter. Vi har därför intresserat oss för              
genusaspekter i förskolan och hur genus uttrycks och gestaltas på olika sätt i förskolans verksamhet.  
 
Begreppet genus beskrivs som en beteckning för det sociala och kulturella kön en människa formas               
till, det markerar sådant som inte syftar på det biologiska könet utan istället sådant som är                
föränderligt, uppfattningar om kvinnligt och manligt. Ett genusperspektiv lyfter fram föreställningar           
om könen och genusforskning undersöker ideér om hur kön skapar möjligheter och hinder (Hedlin,              
2006). Wedin (2011) anser att svenska förskolan inte är jämställd och menar att förskolan istället kan                
ses som arenor där traditionella könsmönster både förstärks och återskapas, att detta gör att pojkar               
och flickor begränsas i sin utveckling på grund utav att det förekommer stereotypa och traditionella               
förväntningar på kön. Tidigare forskning visar på att genusaspekter kommer till uttryck i förskolan              
genom att flickor och pojkar leker med olika typer av material och i olika typer av miljöer (Mayeza,                  
2018), detta bekräftas även av Gansen (2017) och Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson, (2009).             
Förutom att genusaspekter kommer till uttryck i lekar och i förskolans miljöer visar även forskning på                
att det finns skillnader mellan könen när det gäller hur barn använder sig av olika typer av material.                  
Trawick-Smith, Wolff, Koschel och Vallarelli (2015) forskning visar på att det finns skillnader i pojkars               
och flickors användande av lekmaterial där det även visade sig att materialet var mer fördelaktigt               
utvecklingsmässigt för pojkar än för flickor. Till exempel lekte både flickor och pojkar med Duplo               
men när pojkarna använde Duplo lekte de med materialet på ett sätt som ledde till att det blev mer                   
fördelaktigt för dem utifrån bland annat tänkande och lärandeförmåga, nyfikenhet och           
kommunikation än vad samma typ av material gav flickorna. Andra genusaspekter som blir tydliga i               
förskolans miljö är att barn gärna delar upp sig och leker tillsammans i könsbestämda grupperingar,               
flickor för sig och pojkar för sig, detta när de själva får välja vem eller vilka de ska leka med                    
(Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2014). 
 
Vi lär oss tidigt oskrivna regler och barn tar till sig allting i sin omgivning inte bara det som sägs utan                     
även det som görs. Barn tar efter det samhälle de lever i och förstår tidigt att olika regler gäller för de                     
olika könen, vissa saker är okej för pojkar kontra flickor. Olika normer gäller även för de olika könen,                  
detta innebär att vissa företeelser blir enklare för pojkar och andra för flickor (Hedlin, 2006). I                
förskolans läroplanen beskrivs hur förskolan har som uppdrag att motverka traditionella           
könsmönster och könsroller, och att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter utan att begränsas               
av stereotypa könsroller (Skolverket, 2016). I den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 så                 
beskrivs även där hur “Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barns utveckling,               
val och lärande” (Skolverket, 2018, s.7). Förskolans läroplan beskriver dock inte hur detta uppdraget              
ska genomföras, utan endast att det ska genomföras, det kan därmed förekomma en viss osäkerhet               
hur personal i förskolan hur man ska jobba med detta rent konkret. Förslag på hur detta arbete skulle                  
kunna te sig beskriver Skolverket (2019) såhär: 
 
“Förskolan ska motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Barn får             
självklart fortfarande leka med leksaker eller vara i aktiviteter som kan uppfattas könsstereotypa, men              
förskolan ska motverka att barnen blir begränsade i sin utveckling, sina val och sitt lärande. Ett exempel är                  
om du märker att en flicka vill leka med lera på gården, men inte vågar för hon är rädd att bli smutsig, eller                       
att en pojke vill leka med dockor men inte gör det för att det är ”tjejleksaker”. Då behöver du inspirera och                     
utmana barnen för att ge dem möjligheter att utvidga sina perspektiv och val”. 
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För att som pedagog i förskolan kunna jobba enligt ovanstående citat, med att motverka könsmönster               
måste det även finnas kunskap om hur genus gestaltas i den egna verksamheten (Wedin, 2011). Då vi                 
hittat mycket forskning om genus och lek men inte kunnat hitta någon specifik forskning kring genus                
kopplat till användandet av rolleksmaterial har vi intresserat oss för att i denna studie undersöka               
detta område lite närmre. Rolleksmaterial i denna studie syftar på material som används för att               
förstärka en roll i leken, till exempel genom att använda sig utav olika utklädningskläder. Vi har valt                 
att ur ett barnperspektiv inrikta oss på hur förskolebarn i åldrarna 1-6 år använder sig utav                
rolleksmaterial utifrån ett genusperspektiv. Genom att observera barnen i förskolan under icke            
lärarledda aktiviteter har vi studerat och undersökt vad det finns för material att tillgå, hur barnen                
använder sig utav materialet och om det finns skillnader i hur de använder sig utav materialet.                
Genom detta arbete hoppas vi kunna ge en viss kunskap i hur något kan te sig och att det                   
förhoppningsvis väcker mer funderingar på området genus och genusskillnader i förskolan.  
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Bakgrund  
I bakgrunden har vi valt att dela upp detta kapitel i fyra teman där vi presenterar tidigare forskning 
på området. Vi börjar med att skriva om lekmaterial och dess genusnormer, följt av ett stycke om 
genusskapande och gränsöverskridanden och avslutningsvis ett stycke om könsnormer i barns lek.  

Lekmaterial och genusnormer 

Tidigare forskning visar på att det finns skillnader i hur barn tar sig an och använder sig av olika                   
lekmaterial men också att det har olika påverkan på barns utveckling i lek och lärande.               
Trawick-Smith, Wolff, Koschel och Vallarelli (2015) har studerat leksakers påverkan på barns            
lekkvalité och vad de hade för effekt på leken beroende på barns kön, etnicitet och socioekonomisk                
status. De leksakerna som valdes ut till studien valdes av lärare och föräldrar och ansågs som                
utvecklingsmässigt fördelaktiga. Forskarna studerade sedan hur barnen valde att använda leksakerna           
under den fria leken och tittade på hur leksakerna bidrog till: tänkande och lärande förmåga,               
problemlösning, nyfikenhet och undersökande beteende, ihållande intresse, kreativt uttryck,         
symboliska omvandlingar, samverkan och kommunikation med andra barn och självständig          
användning av leksaken. Trawick-Smith et al. (2015) resultat visade bland annat att det finns              
könsskillnader mellan flickor och pojkars användande av leksaker men även att de leksaker som valts               
ut till studien och som barnen själva valt att leka med, var mer fördelaktiga för pojkar än för flickor.                   
Till exempel så lekte både pojkar och flickor med duplo, som var en av leksakerna som studerades,                 
men när pojkarna använde sig av duplo så lekte de med materialet på ett sätt som ledde till att det                    
blev mer fördelaktigt utvecklingsmässigt för dem än när flickorna lekte med duplo. Dock kunde man               
inte se några specifika skillnader mellan användandet av leksakerna i de olika rummen som de               
vistades i eller barnens olika ålder. 
 
Även Hallström, Elvstrand och Hellberg (2014) visar på att det finns skillnader i pojkars och flickors                
användande av material. Till skillnad från Trawick-Smith et al. (2015) så har Hallström et al. (2014)                
studerat hur barn använder, utforskar och lär sig med hjälp av teknik och konstruktionsmaterial på               
olika sätt. Förutom att fokusera på könsskillnader i användandet av teknologin så låg även fokus på                
att se konstruktionernas syfte, barnens självförtroende och lärarnas deltagande. Resultatet av studien            
gjord av Hallström et al. visar att barn använder teknik både i lärarledda aktiviteter och i den fria                  
leken men att det finns vissa skillnader i hur pojkar och flickor använder sig utav material som är mer                   
könsbestämda, till exempel att pojkar i högre grad valde bilar och kranar att leka med vilket även blev                  
extra synligt ju äldre barnen var. Även Dolk (2013) kan se att pojkar och flickor använder material                 
som är mer könsbestämda utifrån normen. hon fältarbete på en förskola där syftet var att undersöka                
spänningar som uppstår i relation mellan barnen och de vuxna inom förskolans värdegrundsarbete             
och se hur maktrelationer mellan barn och vuxna tar sig uttryck och förhandlas. Dolk använde sig av                 
ett normkritiskt perspektiv men studerade genuspedagogik och kunde se att pojkar och flickor i              
högre utsträckning lekte med sådant som de, enligt samhällsnormer skulle leka med, vilket i detta fall                
visade de sig genom att exempelvis pojkar lekte med dinosaurier, byggmaterial och tågbanor medan              
flickorna i högre utsträckning ägnade sig att rita och sy. 
 
Till skillnad från både Trawick-Smith et al. (2015) och Hallström et al. (2014) studier som visar på                 
skillnader i barns användande av olika lekmaterialet utifrån kön så kan vi se hur detta inte blir synligt                  
i Li, Hestenes och Wang (2016) studie som undersöker förhållanden mellan olika typer av rollek               
utomhus och förskolebarns sociala färdigheter inom bland annat samverkan, självkontroll och           
självförtroende. För att ge barnen fler möjligheter till rollek utomhus tog man under studiens              
observationer ut utklädningskläder och kostymer som barnen hade fri tillgång till om de ville              
använda dessa under utomhusvistelsen. Detta material var bland annat kappor i olika färger, masker              
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som liknade olika djur och rekvisita som svansar, öron och vingar. Majoriteten av olika typer av                
rollekar gav ökad förmåga för sociala färdigheter men att det inte fanns några utmärkande skillnader               
mellan pojkar och flickors användande. Att det inte blev några specifika skillnader mellan just könens               
användande av materialet tror Li et al. (2016) kunde ha att göra med den utomhusmiljön de befanns                 
sig i eller att de hade erbjudit utklädningskläder utomhus, att det kunde ha främjat och motiverat                
både pojkar och flickor att vilja delta i leken. 
 
En annan intressant del är att se hur barn använder sig av material på olika sätt och hur de använder                    
material med olika strategier. Hallström et al. (2014) beskriver hur både pojkar och flickor leker               
konstruktionslekar och att detta är vanligt förekommande i verksamheten men att det finns vissa              
skillnader i hur de använder sig av konstruktion och vad själva syftet med leken är. Det visar sig att                   
pojkar konstruerar saker där den tekniska processen är det centrala i själva leken, de river och bygger                 
om igen medan flickor konstruerar med ett syfte att det ska vara en funktion, exempel ett staket till                  
djuren. Grupperingar utifrån kön blir synligt när inte lärarna delade upp barnen i olika grupper så                
hamnade flickorna för sig med typiska flicklekar och pojkarna i grupper med typiska pojklekar. Dolk               
(2013) menar att även om könsblandade lekar mellan barnen förekommer så leker de mer frekvent               
var för sig. När barn går med på och följer de normer och värderingar som finns i förskolan så upphör                    
de att synas som just normer och värderingar, även motsatt, om barnen inte går med på eller                 
motsätter sig de ideal man ska eftersträva så synliggörs de idealen och ger inte uttryck för att vara                  
naturliga. 
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att kunna observera hur leksakerna används och kunna identifiera             
vilka leksaker faktiskt inspirerar och främjar både pojkar och flickors utveckling Detta då leksaker              
kan ha lika stor påverkan på barnens utveckling som planerade aktiviteter och lärare kan behöva               
lägga till eller ta bort material för att ge samma möjligheter till båda könen (Trawick-Smith et al.,                 
2015).  

Genusskapande och gränsöverskridanden i förskolan 

Gränsöverskridanden av stereotypa genusstrukturer i förskolans praktik och hur könsnormen kan           
förändras och nydanas beskrivs av Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009). I ett exempel             
när ett barn bygger med lego så konstruerar barnet ett hus som barnet verbalt förklarar att det flyttar                  
in en legogubbe i, sedan förklarar barnet verbalt att legogubben är barnets mamma som ska bo i                 
huset. I denna situation genusmärks legofiguren som maskulin men omtolkas sedan till feminin             
genom språklig omdefinination, ett nyskapande av innebörder sker och skapas utav barnet i             
situationen. Även i ett annat möte mellan en pojke och en pedagog så utvidgas möjligheterna för                
barnet att inta en roll som genussterotypt är för en flicka. De samtalar om att bli en fröken, en                   
arbetstitel som är feminint laddad. Genus konstrueras av både barn och pedagoger i förskolan men               
det är barnen som framstår som utmanande och nyskapande gentemot de stereotypa            
genusstrukturerna (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Gansen (2017) ser i sin studie            
att barn både reproducerar och utmanar könsnormer och att pedagoger, samhälle och            
vårdnadshavare till barn har en stor roll i barns genusskapande. Genusskapande sker bland annat när               
barnen upprätthåller traditionella könsmönster och hindrar varandra från att bryta normen då de             
leker rollek som anspelar på en typisk kärnfamilj men även gränsöverskridande synliggjordes i             
studien då flickor ofta kramades och pussades med varandra när ingen pedagog såg eller var               
närvarande. 
 
Att pedagoger bemöter och behandlar pojkar och flickor olika kunde Eidevald (2009) se i sin               
avhandling. Hans studie kan förstås som att förskolan inte är könsneutral och i förskolan så               
produceras ständigt kön och makt. Vidare beskriver Eidevald (2009) själv att hans könstillhörighet             
gav honom en speciell betydelse i relation till sitt yrke, han blev inte benämnd som förskollärare                
utan som manlig förskollärare. Om man ifrågasätter det som noteras som feminint och maskulint, det               
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genusstereotypa för flickor och pojkar så öppnar man upp synsätt som innebär att det som uppfattas                
som feminint eller maskulint i en situation inte behöver uppfattas som det i en annan. Föreställningar                
kring genus kan därmed förändras och omskapas för att ge människor möjlighet till att leva ett liv                 
som innefattar mindre begränsningar och nya innebörder. Flickor och pojkar kan då förhålla sig på               
olika sätt i olika situationer och det genusstereotypa kan hindras. 
 
Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) har genomfört en studie med syfte att utforska              
pedagogers uppfattningar om genus och hur det i praktiken omsätts i förskolan. I intervjuer med               
pedagogerna framkommer det att barns familjer uppmuntrar barnen till att uppträda könsstereotypt            
vilket leder till att barnen upprätthåller de traditionella könsrollerna. Vidare förklaras problematiken            
grunda sig i vissa pappors attityder och oro kring hur barnen är klädda, till exempel om pojkar skulle                  
vara klädda i klänning. Samhället influerar också barn att upprätthålla könsstereotyper, då det finns              
flick- och pojkavdelning i klädbutiker menar pedagogerna. Utomhusmiljön på förskolan tros vara god             
ur ett genusperspektiv då miljön är neutral, men pedagogerna beskriver även hur de i praktiken sett                
att när barn befinner sig i utomhusmiljön kan en pinne bli ett redskap för att laga mat för flickorna                   
och en pistol för pojkarna att skjuta med. Emilson et al. (2016) menar att barnen använder miljön på                  
det sätt de vill, vare sig miljön är neutral eller ej. Studien visar att pedagogerna upplever att det                  
förekommer genusskillnader i förskolan men att de är medvetna om genus och arbetar för              
jämställdhet. Lynch (2015) har också tittat på pedagogers uppfattningar om genus i leken på förskolan               
och fick fram att pedagoger diskuterar leken på ett sätt som ofta främjar könsstereotyper men i vissa                 
fall på ett utmanande vis. Pedagogerna menade att rollek var mer passande för flickor än pojkar och                 
studien visar på att miljöer som erbjuder rollek kan anpassas och förse både flickor och pojkar med                 
möjligheter, detta för att barnen ska vilja engagera sig i rolleken. Pedagoger behöver även vara               
självmedvetna och föregå med ett gott exempel inför barnen som kan vara lättpåverkade. Studien              
trycker på att att det är viktigt för alla pedagoger och föräldrar att ha en genusmedvetenhet och bli                  
mer medvetna om att traditionella könsmönster både uppenbarar sig och döljer sig i förskolan bland               
barnens lek och för att arbeta mot det till en mer jämställd lek bland barnen i förskolemiljö.  

Könsnormer i leken 

I leken förekommer stereotypa gestaltningar av genus där bland annat en stereotyp gestaltning av              
genus är maskulinitet som en överordnad position i barnens lek. Till exempel när barn ägnar sig åt                 
aktiviteter som att rita så pågår en maskulinitet som norm då barnen målar en figur som benämns                 
som gubbe oavsett om det har målat någon med kvinnlig könstillhörighet. Detta visar även när               
pedagoger använder sig utav handdockor som har typiskt manliga namn vilket också bidrar till              
maskulinitet som norm (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 
 
Gansen (2017) kom fram till att flickor dominerar den typiska hemvrån och att pojkar ibland deltog i                 
lek i den miljön. I hemvrån lekte barnen flera olika typer av rollekar, men det mest förekommande                 
leken var familj. När barnen lekte familj så var det sinsemellan barnen inte acceptabelt att bryta mot                 
det traditionella könsnormerna. I leken ska familjen se ut som en typisk kärnfamilj med mamma,               
pappa och barn, det är inte tillåtet för en flicka att ta rollen som pappa eller för en pojke att ta rollen                      
som mamma då det strider mot normen. Detta leder till att barnen ofta hamnar i konflikt om                 
rollfördelning. Även Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) ser stereotypa gestaltningar i           
barnen lek, exempel på detta är att flickor agerar regeluppehållare genom att försöka hindra den lek                
som anses olämplig och praktiseras utav pojkarna. Stereotypa gestaltningar blir även synliga i en lek               
där pojkar och flickor leker tillsammans, leken hittar fokus på olika saker för könen. För pojkarna blev                 
fokus äventyr och spänning medan samma lek fick fokus på söta djur för flickorna.  
 
Under barns lekstunder kunde Mayeza (2018) se att många grupperingar skedde utav barnen då de               
lekte med olika material och i olika miljöer, detta kan tolkas som att barnen dominerar över ett visst                  
material och en viss miljö. Andra barn kunde därmed bli uteslutna från detta material och dessa                
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miljöer, dominansen bygger på genus och reproducerar de traditionella könsrollerna. Leken för            
barnen när det leker själva är alltså väldigt begränsad då den bygger på att upprätthålla               
könsförväntningar enligt Mayeza (2018). I studien kunde man också se att flickorna dominerade den              
miljön som genussterotypt anses domineras av flickor, denna miljö innefattar hemvrå, dockor,            
rolleksmaterial och vitvaror. Pojkarna dominerade den miljön som genusstereotypt anses domineras           
av pojkar, denna miljö innefattar material som innebär konstruktion, fordon och actionfigurer. Dessa             
miljöer var utformade utav pedagogerna och uppmuntrade barnen till att upprätthålla de            
traditionella könsrollerna. Ett barn hade uttryckt sig om att man var menad att leka i en viss miljö och                   
med ett visst material beroende på om man var pojke eller flicka. Leken blir därmed konstruerad efter                 
könsnormer vilket leder till att barnen måste upprätthålla könsrollerna som äger rum. Barnen tar med               
sig detta synsätt på genus och deras möjligheter begränsas. Könstillhörigheten styr och reglerar den              
leken, vem som kan göra vad, lära sig vad och därmed vilka färdigheter som kan utvecklas (Mayeza,                 
2018). 
 
Chapman (2016) har studerat hur pedagogers syn på könsroller omedvetet blir synliga och påverkar              
vart någonstans barn leker och hur de leker. Det framkom att pojkar och flickor för det mesta leker i                   
grupper uppdelade på kön. Det förekom även skillnader i hur barnen lekte med material där de                
klädde ut sig, båda könen kunde leka familj men det var endast flickor som klädde sig i                 
prinsessklänningar och pojkarna som använde fladdermusdräkter. Chapmans (2016) resultat visar att           
när pedagogerna är medvetna om könsskillnader i leken så skapades fler möjligheter för pojkar och               
flickor att leka tillsammans där leken inte är lika könsbestämd 
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Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 

Här nedan beskriver vi den genusteori vi utgått från i denna studie, efterföljande beskrivs olika 
begrepp kopplade till genus. Genusteorin och begreppen har även hjälpt oss förklara vissa företeelser 
ur ett genusperspektiv. 
 
Teoretisk utgångspunkt 
Den feministiska teorin har gett genusteorin sin grund och genusteorin växte fram i korrelation med 
denna andra vågens kvinnorörelse i sociologin. Det finns mer specifika egenskaper inom sociologin, 
dess kunskap och genus. De disciplinära egenskaperna har format vad man vet om kön. Det 
samhällsvetenskapliga och sociologiska verktyg är det mest användbara för att ge människor 
möjlighet att utmana det som tas för givet, att förstå deras egna liv och utmana det som tas för givet 
och få en världsuppfattning som skapar möjligheter till förändring (Wharton, 2005).  
 
Det finns flera teorier som beskriver hur genus skapas, vi har utgått från Hirdmans (2002) genusteori 
som utgår från ett genuskontrakt, vilket innebär att det skapas flera osynliga normer, regler, 
förväntningar och seder om manligt och kvinnligt i samhället. Hirdman utgår från två grundläggande 
principer, dikotomi och hierarki.. Dikotomin innebär att de olika könen inte ska blandas. Manligt och 
kvinnligt är motsatser till varandra, dikotomier. Hierarkin går ut på att det är det manliga som anses 
normativt, har en högre status är kvinnligt och ett högre värde. Begreppet genussystem används för att 
beskriva könsförhållanden och är även en ordningsstruktur av kön. För att andra sociala ordningar 
ska fungera är just genussystemets ordning grundläggande, då genus är en bas i ordningen av 
människor - socialt, ekonomiskt och politiskt. 
 
Centrala begrepp 
Att skapa genus menar Hedlin (2010) går ut på att förhålla sig till könsnormen vilket innebär att man ska                   
bete sig på ett visst sätt utefter vilken könstillhörighet man har. Att skapa genus sker omedvetet men                 
för att vi fortfarande ska se skillnad på feminint och maskulint så krävs att könsnormen upprätthålls                
och därmed blir, just en norm. Genom detta så förs könsnormen vidare och att barn upprätthåller                
normen kan bero på att det är vad som krävs i deras miljö för att bli accepterad av omgivningen,                   
barnen har så kallade genusrelaterade förväntningar på sig. Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson            
(2009) skriver att den enskilda individen påverkar omvärlden genom sin tanke, sitt handlande och sitt               
språk enligt ett genusteoretiskt perspektiv. Martinsson & Reimers (2014) förklarar att en norm är det               
som pekar mot det som anses normalt, därmed bär en norm med sig föreställning om att normens                 
motsats är det som anses icke normalt. Med hjälp av normer positionerar vi människor oss och med                 
varje position skapas en förväntning på hur man ska leva, bete sig och agera.  
 
Hedlin (2006) beskriver kvantitativ och kvalitativ dimension som handlar om män och kvinnors             
förhållande till varandra. Den kvantitativa dimensionen strävar efter jämn könsfördelning och den            
kvalitativa dimensionen vill uppnå lika villkor för män och kvinnor, samma möjligheter, rättigheter och              
skyldigheter. Begreppet könsstruktur bygger på att samhället ordnas efter könsmönster, män återfinns            
på vissa områden och kvinnor på andra (Hedlin, 2006). Vidare beskrivs begreppet statistisk             
diskriminering av Hedlin (2006) vilket innebär att man ej skiljer på individ och grupp. Ifall man blir                 
utsatt för en statistisk diskriminering så är man inte sedd på individnivå utan representerar en hel                
grupp, exempelvis en könsgrupp. Om man bemöter någon utefter kön istället för på individnivå finns               
en stor risk för statistisk diskriminering. 
 
Nationella sekretariatet för genusforskningen (2016) skriver att när man talar om begreppen man och              
kvinna eller maskulint och feminint så är det inte givet, utan något som ändras över tid och rum, men                   
begreppen används för att beskriva grupper och strukturer som tilldelas olika karaktärsdrag och             
funktioner. Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) beskriver även begreppet kön, något           
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som används för att beskriva biologiska skillnader mellan människor. Könet förklarar också vilka vi är               
och ger våra liv och framtiden riktning i termer av vilka roller vi får i exempelvis en familj. De                   
feminina och maskulina karaktärsdragen får på så sätt naturlig följd och en konsekvens utav det blir                
könsskillnader.  
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Syfte 
Syftet med studien är att genom observationer studera och analysera hur barn tar sig an och använder                 
sig utav det rolleksmaterial som erbjuds i förskolan ur ett genusperspektiv. I studien är av intresse att                 
synliggöra eventuella skillnader det finns i användandet av materialet samt om eventuella            
könsskillnader framkommer. 
 

● Vilket material erbjuds barnen? 
● Vilket material använder barnen? 
● Hur använder barnen rolleksmaterial? 
● Finns det skillnader i barnens användande av materialet och isåfall vilka? 
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Metod 
I denna del kommer vi att ta upp begrepp som hör till genusperspektivet, beskriva hur vi gått                 
tillväga för att hitta och samla litteratur till bakgrunden, valet av metod och insamling av empiri. Vi                 
har även ett stycke där vi presenterar förskolornas rum och material där våra observationer ägt rum.                
Vidare beskriver följer en beskrivning av hur vi analyserat och transkriberat materialet och slutligen              
kommer vi att sammanfatta vår metoddel med en metoddiskussion där vi beskriver vad som fungerat               
bra och vad vi hade kunnat gjort annorlunda. Alla namn på barn och avdelningar i denna studie är                  
fiktiva. 

Litteratursökning 
För att söka vetenskapliga artiklar har vi använt oss utav Mittuniversitetets bibliotek och via Primo               
valt databasen Eric via EBSCO, detta då vi båda känner till den databasen sedan innan. Vi upplevde                 
att vi fick många träffar när vi använde sökord som till exempel Children, Play och Gender och att det                   
fanns en del forskning på området. De avgränsningar vi använt vid sökandet av artiklar är att                
artiklarna ska vara Peer Reviewed, vilket innebär att artiklarna granskats kvalitetsmässigt innan de             
publicerats. vi har även övervägt artiklar och avhandlingars publiceringsår för att tidigare forskning             
ska vara så aktuell som möjlig. Även om vi inte hittade specifik forskning på precis det området vi                  
valt att studera, det vill säga rolleksmaterial, så hittade vi en del forskning som närmade sig detta                 
område, så som forskning om genus och lekmaterial.  

Metodval 
Syftet med studien var att studera och undersöka hur barn tar sig an och använde sig utav det                  
rolleksmaterial som erbjuds i förskolan. Vi ville även fördjupa oss i eventuella skillnader i              
användandet av materialet samt se om eventuella könsskillnader framkom. Det finns flera olika             
metoder att använda sig utav men vissa metoder kan vara mer lämpliga än andra för att samla in                  
empiriskt material utifrån sina frågeställningar och sitt syfte med studien (Svensson & Ahrne, 2015).  
Vi valde att genomföra observationer då vi såg det som det mest tillförlitliga sättet att få så relevant                  
data som möjligt utifrån vår problemformulering och för att kunna besvara vårt syfte med studien.               
Hade vi valt att intervjua, pedagoger eller barn, i syfte att får svar på hur materialet används så hade                   
vi istället fått personernas uppfattningar om hur någonting ter sig. Via observationer kan man istället               
få syn på vad barnen gör men också se på det sociala samspelet som sker mellan barnen (Løkken &                   
Søbstad, 1995). Eftersom det var just hur barnen använder sig utav rolleksmaterial på olika sätt som vi                 
ville studera och att det var deras görande som var det relevanta att studera, så valde vi därför att                   
utföra observationer.  
 
Lalander (2015) beskriver hur etnografiska studier handlar om att försöka närma sig den andras              
perspektiv och att detta fördelaktigen sker i dennes egen miljö för att få en större förståelse av deras                  
tillvaro, som forskare ser man värdet i att vara på fältet. Vår studie bygger på kvalitativa metoder där                  
vi, genom öppna observationer där vi befinner oss i barnens miljö under icke lärarledd lek, studerade                
och undersökte vårt forskningsobjekt om vad för rolleksmaterial barnen använde sig av och hur de               
använde materialet. Observationerna har skett genom ett partiellt deltagande där vi befann oss på              
barnens arena och där det är svårt att endast vara observatör utan att på ett eller annat sätt integrera                   
eller kommunicera med barnen trots valet att hålla en låg profil (Lalander, 2015). Detta betyder att vi                 
som forskare ibland behövt hjälpa barnen då de frågat om någonting, vi har kommunicerat med               
barnen under observationerna och även, i vissa fall, ingått i barnens lek även om vi befunnit oss på en                   
och samma plats i rummet.  
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Öppna fältobservationer innebär att informanterna är medvetna om deras deltagande och vad som             
ska studeras enligt Lalander (2015). Genom att vi behövde, och fick samtycke, från föräldrar för att                
kunna genomföra våra undersökningar föll det sig naturligt för oss att genomföra just öppna              
observationer där informanterna visste om att vi var där för att studera dem och att vad det var vi                   
studerade. För att kunna utföra dessa öppna fältobservationer förklarar Lalander (2015) även att det              
krävs att barnen ger oss tillträde till fältet, det vill säga att barnen låter oss observera dem i deras                   
förskolemiljö. Lalander (2015) beskriver dock hur öppna observationer kan medföra att           
informanternas beeteende påverkas av forskarens närvaro, vilket betyder att barnen i detta fall             
eventuellt inte gör eller säger saker som de kanske skulle ha gjort om de inte var någon där som                   
observerade dem. Vidare beskriver Lalander att detta kan minska om forskarna är duktiga på att               
samspela, i vårt fall tänkte vi att det handlade om att barnen skulle känna sig så bekväma som möjligt                   
med vår närvaro och att vi, till exempel genom att vara på barnens nivå på golvet, skapade ett lugn                   
och inte förmedlade känslan av att de var övervakade.  
 
Observationerna som genomförts har dokumenterats med hjälp av papper och penna då vi ansåg att               
dokumentation genom videofilmning kunde vara känsligt och inte alls lika lätt att få ett samtycke till                
från föräldrar då det materialet är mer “avslöjande” att ta med hem för analys än vad anteckningar är.                  
Under observationerna hade vi våra forskningsfrågor nedtecknade som vi utgick ifrån när vi löpande              
förde anteckningar i våra anteckningsblock, detta för att påminna oss själva om vad vi skulle ha fokus                 
på. Vi utgick från hur Løkken och Søbstad (1995) beskriver att man genom löpande protokoll               
kontinuerligt skriver ner vad som händer och sägs under observationen. 
 
Urval 
Då det var barns användande av rolleksmaterial vi var intresserade av att undersöka och studera så                
blev det självklart att våra informanter skulle vara just barnen i verksamheten. Vi var även nyfikna på                 
att se olika åldersspann och ville därför även genomföra våra undersökningar både på             
yngrebarnsavdelningar och äldrebarnsavdelningar. Franzén (2014) beskriver hur det kan vara en           
nackdel att observera sin egen barngrupp dels för att barnen ser pedagogen som just pedagog och                
inte som forskare men också för att jag, som forskare, vet saker om till exempel barnen och                 
verksamheten sedan innan som kan spela in i hur jag tolkar saker jag ska observera. Utifrån detta                 
valde vi därför att göra ett medvetna val i att inte göra observationer i barngrupper som känner oss                  
sedan tidigare. 
 
För att hitta förskolor till studien sökte vi via google.se, vi kontaktade fyra olika förskolechefer via                
mail och skickade ut ett missiv (Bilaga 1) där vi presenterade oss och beskrev syftet med                
undersökningen och hur vi skulle önska att få gå till väga. Då det var viktigt för oss att förskolorna vi                    
skulle besöka hade rolleksmaterial i verksamheten, för möjligheten att kunna undersöka och svara på              
våra forskningsfrågor, var detta en avgörande faktor i urvalet av själva förskolorna. En annan faktor               
var att vi kunde få möjlighet att utföra våra observationer under icke lärarledda aktiviteter, där               
barnen själva fick välja vart och med vem de vill leka med. Alla fyra förskolechefer vi kontaktade                 
hade rolleksmaterial i sin verksamhet vilket de bekräftade i vår första mailkontakt och alla fyra valde                
även att tackade ja till att låta oss genomföra våra observationer på deras förskolor. Detta ledde i sin                  
tur vidare till att vi kontaktade pedagogerna på de olika avdelningarna via telefon och mailade dem                
även både det missiv (Bilaga 1) som förskolecheferna fått samt ett föräldrabrev (Bilaga 2) och               
förfrågan om samtycke (Bilaga 3) som pedagogerna behövde dela ut till föräldrarna och få tillbaka               
underskrivet innan vi kunde besöka dem. De fyra förskolor som tackade ja till att delta i studien                 
ligger i två större städer i mellersta Sverige. Vi valde att utföra våra observationer på en avdelning per                  
skola och vid två tillfällen var, detta resulterade i att det totalt genomfördes åtta stycken               
observationer, fyra stycken på yngrebarnsavdelning där barnen var 1-3 år och fyra stycken på              
äldrebarnsavdelning där barnen var 3 -6 år. Vilka informanter som deltog hade att göra med vilka                
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barn som hade fått samtycke av sina föräldrar, vilka barn som själva valde att delta eller inte delta i                   
studien och vilka barn som använde sig av rolleksmaterial på ett eller annat sätt. 
 
Forskningsetiska överväganden 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) De allmänna           
fyra huvudkraven som de presenterar är informationskravet, samtyckeskravet,        
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi kontaktade de de förskolor vi önskade besöka            
hade vi utgått från informationskravet i det missiv (Bilaga 1) vi skickade med. Informationskravet              
handlar om att forskaren måste informera alla de berörda i forskningen om dess syfte och det finns en                  
regel som säger att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift i projektet och villkoren för                
deras deltagande. De berörda ska även upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de har                 
rätten att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Missivet skickades i först till förskolechefen             
där all information om vilka vi är, vad för studie vi gjorde och hur vi tänkt oss genomföra den fanns                    
med. Missivet innehöll även upplysande om att deltagandet för barnen var frivilligt och att de hade                
rätt till att avbryta sin medverkan när som helst om så önskades. När vi fick godkännande av                 
förskolechefen skickades samma missiv (Bilaga 1) till pedagogerna på de olika avdelningarna samt ett              
föräldrabrev (Bilaga 2) och förfrågan om samtycke (Bilaga 3) som vi önskade att pedagogerna delade               
ut till föräldrarna och som vi behövde få tillbaka underskrivet innan vi kunde utföra våra               
observationer. I det föräldrabrev vi bad pedagogerna att lämna ut till vårdnadshavare finns även där               
information om studien enligt informationskravet.  
 
I vår förfrågan om samtycke (Bilaga 3) utgick vi från samtyckeskravet där det handlar om att                
deltagarna i vår undersökning har rätten att själva bestämma över sin medverkan. I samtyckeskravet              
finns tre regler, den första regeln säger att forskaren ska hämta samtycke från de som deltar i                 
undersökningen, i de fall de deltagande är under 15 år ska samtycke hämtas från vårdnadshavare.               
Den andra regeln säger att de som medverkar i undersökningen kan själva bestämma över sitt               
deltagande, hur länge och på vilka villkor de deltar, de ska även kunna avbryta sin medverkan utan                 
att det ska orsaka negativa konsekvenser för dem. Den tredje och sista regeln i samtyckeskravet säger                
att de deltagande inte får utsättas för påverkan eller olämplig påtryckning (Vetenskapsrådet, 2002).             
Då barnen i denna studie är under femton år behövde vi be om samtycke från samtliga                
vårdnadshavare samtidigt som vi även var tvungna att ha barnens eget samtycke och vara lyhörda               
på ifall de själva inte ville delta. Vi hade bett pedagogerna på varje avdelning att berätta om vårt                  
besök innan våra observationer och vi valde även att informera barnen ytterligare när vi var på plats                 
om vad det var vi skulle titta på och att de fick själva välja om de ville att vi skulle studera dem eller                       
ej, att dte var okej för dem att gå ifrån om de ville. De barn som ej fått samtycke att delta i studien                       
närvarande inte i de grupper vi studerade. Tillsammans med pedagogerna på respektive avdelning             
hade vi kommit fram till hur vi skulle förhålla oss till de barn som ej fått samtycke så att dessa barn                     
inte på något sätt skulle känna sig utanför eller att de inte fick delta om de hade velat. Hos de yngre                     
barnen hade de som rutin att dela upp barnen i mindre grupper vilket resulterade i att de valde att                   
inte sätta de barn som ej fått samtycke i de rum som hade rolleksmaterial vid våra besök. Hos de                   
äldre barnen, som kunde välja mer fritt vart de ville leka och med vem, så valde pedagogerna på den                   
ena förskolan att gå ut med en grupp barn, under våra besök på förskolan, där de barn som ej fått                    
samtycke var med. På den andra äldrebarnsavdelningen var det endast tre barn som ej fått samtycke                
och dessa barn fick röra sig fritt på avdelningen men då hade vi kommit överen om att inte observera                   
dessa barn om de valde att använda sig av rolleksmaterial. 
 
Vi har även meddelat förskolechefer, pedagoger (Bilaga 1) och vårdnadshavare (Bilaga 2) om att inga               
namn på vare sig barn, avdelning eller förskola skrivs med i arbetet utan att allt kommer att                 
avidentifieras. Detta i enligt konfidentialitetskravet som säger att alla uppgifter om personer som             
utgör en del i en undersökningen ska ge största möjliga konfidentialitet. En regel i              
konfidentialitetskravet säger att alla uppgifter om personer som kan identifieras ska antecknas, lagras             
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och avrapporteras så att utomstående ej kan identifiera dessa och obehöriga ej ta del av dem, det ska                  
vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har              
även meddelat att allt material vi samlat in endast kommer att användas i detta arbete och att efter                  
godkänt resultat på denna studie så kommer allt material att förstöras, detta i enlighet med               
nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får               
användas för pågående forskning och dess ändamål. Nyttjandekravet innefattar två regler, den första             
säger att de insamlade uppgifterna ej får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller ej                
vetenskapliga syften. Den andra regeln i nyttjandekravet säger att de personuppgifter som samlats in              
för forskningsändamålet inte får nyttjas för beslut eller åtgärder som påverkar den deltagande i              
studien utan att den berörda har medgivit detta (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i Missiv (Bilaga 1)                
samt i föräldrabrevet (Bilaga 3) att vårt färdiga arbete kommer att finnas tillgängligt via              
Mittuniversitetet. 
 
Genomförande 
För att samla in vår data genomförde vi totalt åtta stycken fältobservationer, fyra stycken              
observationer skedde på yngrebarnsavdelning på två separata förskolor och fyra stycken på            
äldrebarnsavdelning på två separata förskolor. Under de åtta olika observationstillfället så deltog            
mellan 4 - 7 barn och alla besöken skedde på förmiddagen vid varje tillfälle. Alla fyra förskolor som                  
ingår i studien ligger i större städer i mellersta Sverige. Vi ansåg att åtta observationstillfällen var                
lagom med tanke på det tidsspann vi hade på oss. Då vi bor långt ifrån varandra delade vi upp                   
observationerna och valde att utföra fyra stycken observationer var, två stycken var på en              
yngrebarnsavdelninge och två stycken var på en äldrebarnsavdelning. Observationerna tog mellan           
1-2 timmar per tillfälle beroende på varje enskild förskolas schema men alla observationer             
genomfördes någon gång under förmiddagen. Vi kom tillsammans med förskollärarna på de olika             
avdelningarna överens om vilken tid det var lämpligt att besöka dem för att genomföra våra               
observationer då vi ville titta på när barn nyttjade rolleksmaterial i ej styrda aktiviteter.  
 
På Noshörningen, den första yngrebarnsavdelning, fanns 15 barn i åldern 1-3 år inskrivna. Vid båda               
besöken hade barnen precis haft lärarledda aktiviteter i mindre grupper och var sedan kvar i dessa                
mindre grupper och lekte i olika rum där dörrarna mellan rummen var stängda. I hemvrån, där                
observationerna vid båda tillfällena skedde, fanns vid första tillfället fem barn, tre flickor och två               
pojkar och vid det andra tillfället befanns sig tre flickor och tre pojkar i hemvrån. Den andra                 
yngrebarnsavdelningen är Måsen, här gick 16 barn i åldern 1-3 år. Vid första besöket befann sig hela                 
barngruppen ute men när det var dags att starta observationen följde en pedagog med in tillsammans                
med fyra stycken barn, två flickor och två pojkar. Barnen fick då själva välja rum och alla valde då det                    
första rummet på avdelningen, hemvrån. Dörrarna till resterande rum på avdelningen var öppna men              
alla barn valde att stanna i hemvrån under hela observationen. Vid det andra tillfället var barnen                
redan inne vid besöket och den grupp som då befann sig i hemvrån var två stycken flickor och tre                   
stycken pojkar. Både på Noshörningen och på Måsen valdes barn ut efter vilka som fått samtycke och                 
efter vilka som ville följa med in till hemvrån, de barn som ej fått samtycke fick vara med någon av                    
pedagogerna i ett annat rum. Vid det andra tillfället på Måsen befann sig redan en grupp barn i                  
hemvrån och alla dessa hade samtycke och valde även att leka kvar där inne under observationen. 
 
På äldrebarnsavdelningen Vargen gick 19 barn i åldern 3-6 år. Observationerna genomfördes i             
allrummet som var placerat i mitten av avdelningen. Barnen hade fri lek vilket betydde att barnen                
själva fått välja i vilka rum de ville leka och vad de ville göra för någonting, de kunde närsomhelst                   
byta rum och aktivitet. Vid det första observationstillfället befann sig först fyra stycken pojkar i               
allrummet där observationen skedde, dessa lämnade sedan rummet och istället kom tre flickor in i               
rummet och började leka. Vid det andra observationstillfället befann sig två stycken pojkar och tre               
stycken flickor i allrummet under hela observationen. Den andra äldrebarnsavdelningen var Björnen            
där det gick 20 st barn i åldern 3-6 år. Observationerna skedde i avdelningens dramarum där det vid                  
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första tillfället befann sig fyra stycken flickor och en pojke som själva valt att vara där då de hade fri                    
lek. Vid det andra tillfället befann sig två stycken flickor och två stycken pojkar i dramarummet under                 
hela observationen. Även här kan barnen komma och gå som de vill men vid dessa tillfällen var det                  
endast dessa barn som befann sig i dramarummet och som observerades. De barn som inte hade fått                 
samtycke på Vargen hade vid våra två besök fri lek utomhus tillsammans med en pedagog. På                
Björnen hade vi istället gjort så att om de barn som ej fått samtycke att delta i studien valde att leka                     
med rolleksmaterial så fick de göra det men utan att vi valde att observera dem vilket vi upplevde                  
fungerade bra. 
 
Innan besöken hade barnen på avdelningarna fått information från pedagogerna om att vi skulle              
komma. Under observationerna placerade vi oss på golvet för att vara i barnens nivå och på en                 
lämplig plats i rummen där vi inte var i vägen för barnens lek men där vi samtidigt kunde ha bra                    
översikt över hela utrymmet. Då vi valt att anteckna allt som skedde istället för att filma barnen hade                  
vi tagit till oss det Lalander ( 2015) beskrivit om vikten av att verkligen skriva ner allt som sker, vad vi                     
upplevde men också att förtydliga sina anteckninga, detta genom att inte bara skriva att någon är                
glad utan även genom att förklara varför vi tolkat det så genom till exempel att beskriva hur personen                  
sett ut i ansiktet. 
 
Då det händer väldigt mycket under en observation, och man omöjligt kan se allt som sker, gäller det                  
att fokusera på vissa företeelser där man vill öka sina kunskaper (Løkken & Søbstad, 1995). För att                 
hålla oss till vårt syfte med studien valde vi att fokusera på våra forskningsfrågor: vilket               
rolleksmaterial erbjuds? vad använde barnen för material? hur använde barnen materialet? och: finns             
det skillnader i hur de använder materialet? För att inte glömma bort dessa hade vi med en varsin                  
kom ihåg-lapp ut på fältet. Vi antecknade sedan allt barnen gjorde och sa till varandra, både verbalt                 
och genom via kroppsspråk. Innan observationerna genomfördes hade vi tillsammans diskuterat           
olika teoretiska begrepp - detta för att som Lalander (2015) beskriver kunna få hjälp att sortera i det                  
vi ser under observationerna, samtidigt var vi noga med att det inte fick begränsa oss att dra                 
förhastade slutsater ute på fältet. De teoretiska begrepp som hjälpt oss att förstå och sätta ord på vad                  
vi sett ute på fältet är följande - genus, genussystem, genuskontrakt, könsnorm, norm, statisk              
diskriminering, feminint, maskulint och kön. 
 
Eftersom vi befann oss i barnens förskolemiljö var vi tvungna att, förutom att ha föräldrarnas               
medgivande, även få tillträde till fältet, det vill säga att vi behövde få tillträde till att studera barnen i                   
deras miljö vilket styrks av Lalander (2015). Det är av stor vikt att barn är medvetna om att de ha rätt                     
att dra sig ur forskningsobjekt och att det ej bidrar till några konsekvenser om de vill avbryta sitt                  
deltagande menar Löfdahl (2015), detta är även något vi har haft i åtanke ute på fältet. 

Avdelningarna, rum och material.  
I denna del kommer vi presentera avdelningarna var för sig och beskriva vad för material barnen har                 
haft tillgång till under våra observationer men även hur utbudet av material har sett ut, i vilka rum                  
och hur det skiljer sig från varandra mellan avdelningarna.  

 
Den första av de fyra avdelningarna i vår studie är yngrebarnsavdelningen Noshörningen där de              
hade en, som de själva kallade det för, hemvrå. I hemvrån fanns bland annat ett litet kök med                  
tillhörande rekvisita som till exempel slevar, koppar, olika typer av mat och bakverk i tyg och trä                 
samt kastruller och stekpannor i plåt. Det fanns ett bord med två stolar och en liten träsoffa som gick                   
att flytta runt på, en stor spegel på ena sidan av väggen sedan var det tre dörrar runt om i rummet                     
som leder in till Atelje, Bygg och våtrum. Det fanns en docksäng med dockor och tillbehör såsom                 
dockkläder och bäddset. Längst med den ena långsidan fanns en hatthylla med olika mössor, hattar               
och andra huvudbonader, exempelvis egengjorda pippiflätor av ett tygstycke som föreställde en            
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peruk. Under hatthyllan hängde krokar med stora yviga klänningar i tyll, färgglada kjolar vissa med               
glitter och sedan mantlar i olika färger. På krokarna hängde även flera handväskor i olika storlekar                
och på golvet stod det fem par skor, tre av dem var glittriga, ett par var vita och det sista paret var ett                       
par svarta lackskor, alla i barnstorlek. 
 
På den andra yngrebarnsavdelningen Måsen fanns det liknande material som på Noshörningen, även             
här placerat i deras hemvrå. De hade ett litet kök med diverse kökstillbehör, bord och stolar samt en                  
docksäng med dockor, kläder och bäddset. I ett av rummets hörn fanns en hatthylla, krokar och en                 
skohylla fylld med kläder och rekvisita för rollek. Det fanns hattar i olika färger och former, till                 
exempel fanns det en stor tyghatt som såg ut som en stor snäcka. Det fanns kjolar, klänningar, byxor                  
och mantlar i olika material och färger men även utklädningsmaterial med djurtema som till exempel               
giraff, får, zebra och hund. Här fanns även ett stort utbud av skor i olika färger och modeller, allt från                    
tofflor, ballerinaskor till boots. I ett av hörnen fanns det två garderober utan dörr där de hade hängt                  
för ett tygstycke framför så att det blev ett litet krypin. Varken på Noshörningen eller på Måsen finns                  
utklädningsmaterial i några andra rum än i hemvrån men på båda avdelningarna är materialet              
lättåtkomligt för barnen.  
 
Den tredje avdelningen är Vargen som är en äldrebarnsavdelning. Vargen hade sitt material till rollek               
i ett allrum där det fanns olika lådor för rollek, det fanns bland annat en frisörlåda, en doktorslåda                  
och en fikalåda. Dessa lådor innehöll inga utklädningskläder utan endast rekvisita som till exempel              
sax och hårborste i frisörlådan och stetoskop i doktorslådan. Barnen kunde själva gå och hämta en                
låda från hyllan för att kunna nyttja materialet och sedan plocka ihop lådan igen när de lekt färdigt. I                   
allrummet var en spegel uppsatt på väggen med emojis intill som uttryckte olika känslor. Det fanns                
ett bord centralt i rummet med stolar runt om. Intill spegeln fanns också en hylla med knoppar, där                  
det hängde några mantlar i flera olika färger, en svart hatt, en robinhoodhatt och några               
superhjältemasker. 
 
Den sista och fjärde avdelningen är Björnen och är även det en äldrebarnsavdelning. På Björnen hade                
de sitt material till rollek i ett eget dramarum, detta rum bestod utav en scen med en spegel och en                    
soffa mitt emot. På väggarna fanns affischer uppsatta med filmkaraktärer, sagokaraktärer och            
musikartister. Till vänster om spegeln fanns en klädställning där det hängde mantlar i flera olika               
färger, flera sorters klänningar, superhjältemasker och huvudbonader i olika former, som till exempel             
en kungakrona, brudslöja och en häxhatt. Det fanns två garderober intill scenen, där satt även speglar                
och det fanns draperier för. På Björnen förekom det att barnen själva tog med sig material eller                 
leksaker hemifrån som de kunde leka med på förskolan. 
 
Bearbetning och analys 
Efter varje observationstillfälle var vi noga med att direkt efter besöken på förskolorna gå hem och                
renskriva all rådata i ett gemensamt google docs-dokument för att inte glömma bort någonting. Där               
kunde vi även formulera oss mer och beskriva saker som skett på ett mer utvecklande och                
beskrivande sätt, detta är viktigt för att inte glömma någonting och samtidigt kunna skriva ner sina                
associationer från observationen (Løkken & Søbstad, 1995). 
 
Efter att det empiriska materialet var insamlat och renskrivet så läste vi varandras observationer              
noga, diskuterade dem tillsammans och sedan arbetade vi efter Rennstam & Wästerfors (2015)             
arbetssätt där vi sorterade, reducerade och argumenterade vår empiri. Detta betyder att vi först och               
främst tillsammans försökte skapa en ordning i vårt empiri genom att sortera vad vi hade och om vi                  
kunde dela upp det i olika kategorier. Vi valde att sortera dem efter våra fyra forskningsfrågor för att                  
försäkra oss om att vi svarade upp mot vårt syfte. Vilket material erbjuds barnen? Vilket material använder                 
barnen? Hur använder barnen rolleksmaterial? Finns det skillnader i barnens användande av materialet och              
isåfall vilka? 
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Tillsammans diskuterade vi materialet ett flertal gånger för att öka vår förståelse och hitta stoff som vi                 
eventuellt missat, vi jämförde materialet och försökte hitta likheter och skillnader utifrån våra             
forskningsfrågor och beskriva dessa genom att ta hjälp av vår teoretiska utgångspunkt och våra              
centrala begrepp. Tillsammans analyserade vi materialet och försökte att tolka och förstå vårt material              
utifrån Hirdmans (2002) genuskontrakt. Vi tog ut det vi ansåg var mest av betydelse genom att                
reducera materialet då vi omöjligt kunde ha med allt och då allt material inte var relevant. Vi valde                  
att utgå från våra forskningsfrågor som teman i analysen och sedan svara upp mot vårt syfte genom                 
att ta stöd i den teoretiska utgångspunkten och de centrala begreppen. Detta har hjälpt oss att sätta                 
ord på barnens görande utifrån ett genusperspektiv och förstå vissa företeelser vilket även gjort att vi                
kunnat förtydliga och förstärka det resultat vi presenterar. Genom att knyta ihop teori och vårt               
empiriska material har vi tillsammans försökt att förstå vad det är barnen gör och hur vi tolkar det.  

Slutligen har vi försökt argumentera för vår analys och tolkning med det resultat vi fått fram, detta                 
med hjälp av tidigare forskning för att kunna bidra till ämnesområdet. Något vi även var noga med                 
var att hela tiden gå tillbaka till vårt syfte med studien för att inte ta fram någonting i resultatet som                    
inte var relevant i frågan att svara upp mot syftet. 

 

Metoddiskussion 
I denna avslutande del kommer vi att diskutera studiens tillförlitlighet och trovärdighet utifrån val av               
metod, studieobjekt och analysmetod. Vi beskriver även vad vi tänker skulle kunna gjorts annorlunda              
men också varför vi valt att ta vissa beslut och hur det har påverkat studiens resultat.  
 
Valet att observera barn i mening att få reda på studiens syfte och frågeställningar om hur barn                 
använder rolleksmaterial på olika sätt kändes som det självklara metodvalet redan från början. Hade              
vi valt intervjuer som metod hade vi kommit åt barns och pedagogers uppfattningar om barnens               
användande av materialet och inte hur de faktiskt nyttjar materialet. Valet att studera både de yngsta                
och de äldsta barnen på förskolan var något vi diskuterade fram och tillbaka. Vi hade föreställningar                
om att vi skulle se större skillnader i användandet av materialet hos de äldre barnen men kände ändå                  
tillslut att det skulle vara mer intressant att studera över ett bredare åldersspann. I slutänden tycker vi                 
att det blev väldigt intressant att faktiskt se vilka skillnader det blev när vi valde att studera både de                   
yngsta och de äldsta barnen och kunna jämföra dem med varandra. Vi upplever att det bidrog till mer                  
empiri och att vi fick se mer skillnader i användandet, utifrån ålder, än om vi endast valt de äldsta                   
barnen.  
 
Även om vårt intryck var att barnen lekte förhållandevis ostört under våra observationer så har vi                
ändå i bakhuvudet att vår närvaro kan ha påverkat barnens agerande såsom Lalander (2015)              
beskriver. Under korta frekvenser under våra observationer har barnen på ett eller annats sätt              
integrerat med oss, till exempel genom att be om hjälp eller att vi varit en del av leken. Detta är något                     
som vi tänker skulle kunna ha en viss påverkan på resultatet. En annan sak som skulle kunnat                 
påverkat resultatet var att de yngsta barnen blev indelade i grupper utav pedagogerna då vi besökte                
dem, barnen kunde alltså inte själva välja vem de ville leka vilkets skulle kunna ha påverkat hur de                  
valt och använt materialet. Vi behövde vara lyhörda ifall något barn, på ett eller annat sätt, skulle visa                  
att de inte ville delta i studien. Löfdahl (2015) beskriver en situation där barn, genom att släcka en                  
lampa i rummet när hon studerade, visade på att de inte vill delta. Det var viktigt för oss att ha detta i                      
åtanke och ha ett nyanserat förhållningssätt och försöka tolka barnens handlingar, då alla inte kan               
eller vill uttrycka sig verbalt. Vi upplevde att våra observationer skedde på barnens villkor då de barn                 
som ej ville vara med i studien valde att lämna rummet. De barn som ej hade fått samtycke att delta i                     
studien vistades tillsammans med en pedagog antingen utomhus eller i ett annat rum vilket gjorde att                
vi inte behövde förhålla oss till dessa barn under själva observationerna. Det var endast på Björnen                
som barn utan samtycke kunde befinna sig i samma rum som observationerna skedde men där fick vi                 
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förhålla oss till att inte observera dessa barn ifall de skulle använt rolleksmaterialet, vilket inte               
skedde, så det blev heller inga problem.  
 
Då vi valde att genomföra observationer enskilt och att endast föra anteckningar kan detta ha en viss                 
påverkan på vad vi såg under våra observationer i och med att det är en persons perspektiv som blir                   
synligt och dokumenterat. Løkken & Søbstad (1995) beskriver hur vi uppfattar saker och ting på olika                
sätt, våra behov och känslor påverkar hur vi upplever det vi ser men också att våra värderingar och                  
tidigare upplevelser spelar in. Detta ser vi som någonting som kan ha betydelse på hur vi tolkat saker                  
som skett under våra observationer samtidigt som vi ser det som styrkor i andra sammanhang som                
till exempel när vi diskuterat och analyserat materialet. Även om valet att endast föra anteckningar               
var ett medvetet val utifrån att det var lättare att få samtycke till detta så ser vi även att det hade                     
medfört mer fördelar att få filma barnen. Hade vi haft filmat material hade vi kunnat titta på                 
varandras observationer och tillsammans analyserat mer vad som skedde utifrån bådas uppfattningar            
vilket även det kan kan ha påverkat resultatet. 
 
I början av arbetet diskuterade vi för och nackdelar med att utföra våra observationer i barngrupper                
där föräldrar, barn och pedagoger kände igen oss sedan tidigare. Fördelarna var att det skulle vara                
lättare att få godkännande av föräldrarna att filma barnen samtidigt tänkte vi på de nackdelar med att                 
veta allt om barnen och verksamheten innan som Franzén (2014) diskuterade. Tillsut landade vi i att                
välja det sistnämnda för att öka trovärdigheten på studien, nya förskolor och nya barngrupper, då vi                
vägde upp med att det vore bättre att vi är på nya ställen och tar ordentliga anteckningar än att vi är                     
på ställen där vi redan har eventuella tankar om hur vi tror oss veta saker innan. Valet att göra                   
observationer på flera olika skolor istället för flera observationer på en och samma kändes också rätt i                 
efterhand då vi fick se att utbudet kunde skilja sig en del beroende på skola vilket vi tror gjorde att vi                     
också fick mer användbart material.  
 
Vår första tanke var att vi skulle genomföra en observation var per avdelning, vilket vi också gjorde                 
till en början. Vi upplevde att vi fick det material vi önskat men efter att ha bollat detta med varandra                    
och vår handledare valde vi att göra ytterligare en observation var per avdelning för att samla mer                 
material och på så vis öka trovärdigheten på vår studie. I slutänden blev det alltså åtta stycken                 
observationer som tog mellan 1- 2 timmar per tillfälle vilket gav oss det material vi hade hoppats på                  
och som kändes tillräckligt för att besvara vårt syfte och ställa det mot vår bakgrund.  
 
Både när vi utfört våra observationer och när vi analyserat empirin för att komma fram till vårt                 
resultat har vi utgått från Hirdmans (2002) genusteori och tagit hjälp av de olika centrala begreppen                
kopplade till genus, detta för att förstå och beskriva vissa företeelser. Vi som forskare har därför                
behövt fundera över hur våra egna bilder, normer och föreställningar ser ut eftersom det aktualiserar               
vilka barn det är som skapas i forskningsprocessen. Att utgå från ett genusperspektiv kan därmed få                
betydelse för vårt resultatet, då vi tittat efter just genus. Då vi har en syn på att barn agerar efter                    
könsnormer precis som Saar och Löfdahl (2014) så påverkas våran undersökning av detta synsätt. 
 
Under arbetet med att jobba fram resultatdelen var vi först inne på att vi skulle tematiskt upp                 
resultatet i andra rubriker kopplade till genus men vi upplevde inte att vi fick till detta på ett bra sätt                    
vilket resulterade i att vi valde att utgå från våra frågeställningar. Vi upplevde att det både blev                 
tydligare att svara upp på vårt syfte med studien på detta sätt och att det bringade en bättre klarhet i                    
resultatet.  
 
Våra styrkor under arbetets gång har varit att vi hela tiden har bollat tankar och ideer med varandra                  
och att våra olikheter i tänk har fått oss att komma fram till olika sätt att se på och tillslut närma oss                      
resultatet. Detta är en väldigt liten studie men som vi hoppas kan väcka nyfikenhet för framtida, och                 
mer omfattande, studier inom detta ämne.  
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Resultat och analys  
I denna del kommer vi att presentera studiens resultat utifrån de fyra forskningsfrågor vi utgått från.                
Syftet med studien är att genom observationer studera och analysera hur barn tar sig an och använder                 
sig utav det rolleksmaterial som erbjuds i förskolan. För att svara på vårt syfte med studien har vi                  
utgått från våra forskningsfrågor som teman i denna analysdel:  
 

● Vilket material erbjuds barnen? 
● Vilket material använder barnen? 
● Hur använder barnen rolleksmaterial? 
● Finns det skillnader i barnens användande av materialet och isåfall vilka? 

 
Då vi utgått från forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) så är alla namn, förskolor och              
avdelningar fingerade i denna studie. Citaten i detta stycke är hämtade ut våra observationsprotokoll.  

Vilket material erbjuds barnen? 

Barn erbjuds i stor omfattning rolleksmaterial i förskolans verksamheten och med ett varierande             
utbud av material mellan förskolorna. Det vanligaste förekommande rolleksmaterialet är olika typer            
av kläder där utbudet mellan avdelningarna skiljer sig en del om vad för kläder de har att tillgå. För                   
det mesta förekommer ett brett utbud av varierande material för rollek men vi har även sett exempel                 
där majoriteten av materialet som erbjuds på vissa avdelningar är könskodat åt antingen det feminina               
eller det maskulina hållet. Detta visar sig genom att det kan finnas väldigt stort utbud av klänningar,                 
kjolar, handväskor samt att de hattar, mantlar och skor som finns att tillgå är glittriga eller rosa till                  
färgen. Ett annat exempel är hur ansiktsmasker för rollek finns att tillgå men att dessa endast finns i                  
form av batman och spiderman som är manliga superhjältekaraktärer, det finns alltså inga             
ansiktsmasker med feminina karaktärer. Där det istället förekommer ett mer könsneutralt material            
såsom djurdräkter och mantlar i diverse färger upplevs inte samma känsla av att materialet medför               
genusrelaterade förväntningar på könen. Det förekommer även material som är mer kodat för vissa              
typer av yrkesgrupper där barnen kan välja att leka till exempel frisör eller doktor, i dessa fall är det                   
inte kläder som erbjuds utan istället rekvisita i form av tillbehör för denna yrkesgrupp, såsom               
exempelvis hårborste och plattång för frisör. En av lådorna som innehåller fikatillbehör kan i detta fall                
ses som ett material som är mer neutralt då att fika inte är lika könskodat som frisör och doktor som                    
kan förknippas med maskulina och feminina yrkesroller.  
 
Rolleksmaterialet erbjuds i olika miljöer och rum i förskolan. Där rolleksmaterial återfinns i det rum               
som kallas för hemvrå finns även material som kök med tillbehör och docksäng med tillbehör. Dessa                
rum med sitt material kan anspela på könsstrukturer där män ska återfinnas på vissa områden och                
kvinnor på andra, till exempel att flickor ska vara i köket eller ta hand om barn. Vi ser även hur                    
rolleksmaterial erbjuds i mer könsneutrala rum så som allrum och dramarum, där finns det              
rolleksmaterial som kan användas mer fritt framför en spegel eller uppe på en scen, till exempel                
utklädningskläder att uppträda på scenen med. Till skillnad från en hemvrå som skulle kunna bidra               
till en viss bestämd lek med sitt kök och docksäng, så anser vi att allrum och dramarum uppfattas                  
som mer neutrala vilket kan ge barnen mer möjligheter att använda allt av det material som erbjuds.                 
Detta  skulle kunna leda till en mer likvärdig användning av rolleksmaterial för barnen. 
 
Vilket material använder barnen? 
Majoriteten av det material som erbjuds i förskolornas miljö används av barnen frekvent på alla               
avdelningar. Barnen tillför nytt material till leken i omgångar och kombinerar olika material med              
varandra, till exempel att skor, hattar och mantlar används tillsammans. Det blir tydligt är att barn                
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gärna inspireras och härmar varandra, att de väljer material utefter vad för material de övriga barnen                
använt tidigare. Det kan handla om att barnen antingen hämtar samma typ av material som något av                 
de andra barnen redan använder eller att de tar det material som något annat barn redan använt som                  
i exemplet under: 
 

Ben går bort till hatthyllan och tar ner en rödglittrig hatt. Han tar  på sig ett par vita skor och går 
sedan ett varv i hemvrån. Christian studerar honom från andra sidan av rummet. Ben stannar upp, 
sparkar av sig skorna och tar av sig hatten, han slänger dem på golvet och går sedan bort till köket 
och börjar plocka med några plastglas. Christian skyndar fram till skorna och hatten som nu ligger 
på golvet och tar på sig dem, går även han några varv i hemvrån. 

 
(Från observationsanteckningar 23/4 2019, yngrebarnsavdelning.) 

 
Barn använder olika typer av material för att bland annat visa på olika feminina och maskulina roller                 
i leken. Genom att exempelvis använda sig av ett material som har en viss typ av färg så förstärks                   
vilken roll i leken barnen ska ha utifrån kön. Detta visas i exemplet nedan: 

 
Ella  -Henry, ska du vara med eller inte? Du kan vara en jordälva som är en kille,  
det finns faktiskt men då måste du ha den svarta manteln!  
Henry -ja då vill jag ha den svarta isåfall…  
Fanny -okejdå, jag byter med Henry! 

 
(Från observationsanteckningar 24/4 2019, äldrebarnsavdelning.) 

 
Här sker även tydligt en förhandling om vilket material som bör användas i leken utefter vilken                
könstillhörighet barnen har. Henry accepterar yrkandet om att ta på sig den svarta manteln och likaså                
Fanny som faktiskt har på sig manteln men väljer att lämna ifrån sig den till Henry så att han kan                    
använda sig utav den, barnen använder materialet och förhandlar om vad för material som ska               
användas i rolleken. Barnen upprätthåller traditionella könsmönster som avser att färger har olika             
könstillhörighet och barnen lägger vikt vid att förhålla sig till könsnormen med det material de               
använder. Materialet som är en mantel och existerar i flera olika färger på förskolan som kan anses                 
könsneutralt enligt normen, blir istället könskodad då barnen använder det i syfte att skapa genus               
med hjälp av de olika färgerna på materialet. Barn använder även material som är könsneutrala om                
dessa finns att tillgå, till exempel som de djurdräkter som en av avdelningarna erbjöd: 
 

Astor tar fram en mössa och en svans som ska föreställa en giraff  
(vill att jag hjälper honom att ta på sig dem). 
Lisa går också fram till lådan och plockar upp en mössan och svansen föreställande ett får.  
Lisa - jag vill ha den här. (vill att jag hjälper henne på med dem) 
Lisa - jag är ett får! 
Lisa och Astor, som nu är utklädda till får och giraff, återvänder till bordet och sätter sig på en 
varsin stol igen.  Lisa till Astor - Du är ett giraffbarn (De leker vid bordet en stund). 

 

(Från observationsanteckningar 24/4 2019, yngrebarnsavdelning.) 

 
I detta exempel finns inte mycket saker som är könskodade, barnen klär ut sig till djur och leken                  
fortsätter med att de tillsammans sätter sig vid det lilla köksbordet och låtsas fika. Att material som                 
djurdräkter kan ses som könsneutrala kan bero på att de inte lika starkt signalerar kön på samma sätt                  
som kläder signalerar olika sätt att definiera pojke och flicka utifrån till exempel färger och modeller. I                 
leken sker eventuellt en kvalitativ dimension av jämställdhet då barnen med materialet uppnår lika              
villkor då dem leker med ett neutralt material. 
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Hur använder barnen rolleksmaterial? 

Det framkommer att barn för det mesta använder rolleksmaterialet som det är tänkt att användas               
enligt normen om hur någonting ska vara, till exempel att skor sattes på fötterna och hattar på                 
huvudet, men man kan även se att barn utforskar och testar materialet på olika sätt och med olika                  
strategier. Det visade sig bland annat att barn använder sig av olika typer av material för att förstärka                  
könsroller men även för att kunna gränsöverskrida dessa. Exempel på hur barn utforskar och testar               
materialet på olika sätt och med olika strategier visar  nästa exempel på: 
 

Astor tar av sig giraff-klädseln och testar en basker men tar av sig den snabbt och tar på sig 
giraff-klädseln igen. Han går sedan bort till docksängen, tar fram en kudde och en filt och lägger 
sig på golvet och lägger filten över sig, han blundar. Efter en stund reser han sig igen och går bort 
och hämtar ett par silvriga boots från skostället. Han sätter dem på en varsin hand och går sedan 
runt en stund på alla fyra i hemvrån med bootsen på händerna. 

 

(Från observationsanteckningar 24/4 2019, yngrebarnsavdelning.) 

 
Barn kombinerar könsneutralt och könskodat material, vilket ovanstående exempel visar på då både             
ett könsneutralt material, giraffdräkten och ett par boots som enligt normen är tänka för flickor,               
används i kombination. Detta kan uppfattas som att barnet inte har några genusrelaterade             
förväntningar på sig om hur han som pojke får och inte får använda ett visst typ av material. I                   
exemplet ser vi även hur materialet kan utforskas genom att användas på andra sätt än vad det är                  
tänkta för enligt normen, barnet testar att gå med skorna på händerna och utforskar på så vis andra                  
sätt att använda skorna än det som är normalt. Detta är något som blev synligt under flera av våra                   
observationer. Till skillnad från hur en del barn väljer könsneutrala rolleksmaterial och inte             
reflekterar över vad som anses som maskulint och feminint kan vi i nästa exempel se hur det kan te                   
sig när barnen istället är medvetna om detta: 
 

Cilla lämnar köket och går bort och hämtar en guldglittrig kjol som hon tar på sig sedan tar hon en 
väska som hon hänger runt halsen.  
Cilla -Titta på mitt fina halsband! Nu är jag en stor tjej! 

 

(Från observationsanteckningar 23/4 2019,  yngrebarnsavdelning.) 

 
Här framgår en situation när ett barn väljer att endast nyttja material som är väldigt könskodat åt det                  
feminina hållet och hur hon sedan förstärker att materialet används för att hjälpa henne bli en, som                 
hon själv uttrycker sig, stor tjej. Generellt kunde vi se att flickor i högre utsträckning nyttjade material                 
som enligt normen är könskodat för just flickor. I exemplet blir det tydligt hur barnet valt att ta på sig                    
en kjol och använder en väska som halsband vilket kan tolkas som att hon med hjälp utav material                  
vill framstå som feminin och hur materialet hjälper till att bidra till detta. 
 
Det framträder att när barn leker tillsammans och väljer material så förekommer ibland motsägelser              
om hur material ska användas utifrån könsnormer. Vår tolkning är att det kan ses som statiska                
diskrimineringar i förskolan när en grupp barn, på ett eller annat sätt, antyder att ett annat barn inte                  
kan eller får använda sig av ett visst typ av material. I nedanstående exempel där en pojke leker ihop                   
med flera flickor sker eventuellt en statisk diskriminering. Pojken väljer att ta på sig en klänning och                 
en krona, flickorna poängterar att pojken är en killprinsessa och inte en prinsessa vilket visar på att                 
han inte blir sedd som individ utan som representant för en hel könsgrupp, alltså pojkar. Även ett                 
genuskontrakt blir märkbart mellan barnen som ska hålla isär könen och dela upp materialet efter               
vad som är passande för flickor verses pojkar. Hur barnen använder rolleksmaterialet kommenteras             
av de andra barnen: 
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Ella - Han är en killprinsessa!  
Gabriella skrattar och säger - En killprinsessa!!  
Henry - håll tyst! Henry tar på sig en rosa brudslöja sedan snurrar han runt ett varv. 

 
(Från observationsanteckningar 24/4 2019, äldrebarnsavdelning.) 

 
Här syns även hur ett gränsöverskridande beteende av könsnormen kan praktiseras i förskolan då              
pojken i exemplet väljer att strida mot flickornas åsikter. Han väljer att säga ifrån när flickorna                
skrattar åt honom, leker vidare och byter kronan mot en rosa brudslöja. Ett normbrytande sker och                
pojken visar att man kan gå in i rollen som prinsessa oavsett vilken könstillhörighet man besitter.                
Detta sätt att gränsöverskrida könsnormer är något vi sett praktiseras främs utav pojkar, vilket vi               
tänker grundar sig i att det är det manlig som anses som norm i samhället och att pojkar därmed                   
vågar ta för sig mer. Enligt hierarkin är det manliga det som anses som normen, det manliga har både                   
ett högre värde och en högre status än vad kvinnor har, detta kan sätta ord på händelsen i och med att                     
flickorna inte gör något väsen av att pojken säger åt dem när han använder ett rolleksmaterial som                 
enligt stereotypen anses feminint. 
 
Det framkommer att barn använder rolleksmaterialet på ett könsstereotypiskt sätt när de leker lekar              
som anses typiskt pojkiga och flickiga, detta leder till att barnen upprätthåller könsnormer. Nyckeln              
som pojkarna leker med i situationen nedan blir både nyckel till en brandbil och nyckel till ett                 
fängelse, lekar som anses typiskt könsstereotypa för pojkar. Vi ser även hur barn väljer att använda                
sig utav materialet skiljer sig en del beroende på vad de leker, materialet kan byta innebörd från att                  
första ha ett syfte till att sedan ha ett annat. Barn nyttjar olika typer av material och ser flera sätt att                     
använda rolleksmaterialet på. Detta leder till att barnens lek kan ta en annan vändning och blir en helt                  
ny lek men med samma typ av material men i ett annat syfte: 
 

Benny kommer in i rummet med en nyckel i handen som han visar upp.  
Benny -Det här är en brandmansnyckel!  (Han gör sirenljud och låtsas köra) 
August puttar Casper och säger - Jag är blixten! 
Casper ger August en arg blick, hämtar nyckeln och säger  -August och Benny är tjuvar (Han låtsas 
sedan låsa dörren). 

(Från observationsanteckningar 23/4 2019, äldrebarnsavdelning.) 
 

 
Det uppenbaras att barn förhandlar om hur ett visst typ av material ska användas och vem i leken                  
som ska använda materialet. Hur materialet används blir ofta en avgörande faktor för barnens lek,               
vilket i de flesta fall handlar om hur materialet ska användas utifrån kön eller en viss typ av                  
rollkaraktär. Det blir viktigt att om en karaktär ska vara av maskulin roll så bör även både material                  
och barnets kön spegla rollkaraktären. Detta kan följande exempel visa på: 
 

Olle - vi kan leka sommarskuggan. (håller i en svart mantel) 
Juni - jaa det gör vi! 
Hilma - jag är sommarskuggan! (rycker i manteln) 
Ivar - Nej! Olle ska vara sommarskuggan!! 
Olle - Ja det ska jag! (rycker tillbaka manteln) 
Hilma - okej… (släpper uppgivet manteln) 
Olle tar på sig den svarta manteln och låtsas kasta skuggslem på de andra barnen som springer 
runt i rummet och skriker. 

 
(Från observationsanteckningar 16/5 2019, äldrebarnsavdelning.) 
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Flickan i den här situationen blir snabbt nedröstad av pojkarna, hon går med på att inte använda sig 
utav rolleksmaterialet för att bli karaktären, den andra flickan som är med i leken uttalar sig inte om 
rollfördelningen. Utifrån ett genussystem tolkas situationen som att pojkarna har mer makt än vad 
flickorna har i leken. Detta är även ett exempel på hur pojkar och flickor leker tillsammans även om 
det i detta fall är pojkarna som styr vem som ska ha på sig rolleksmaterialet och inta rollen som 
Sommarskugga. När barnen leker tillsammans, använder rolleksmaterialet och det råder en jämn 
könsfördelning i leken kan det beskrivas som en kvantitativ dimension av jämställdhet.  
 
Finns det skillnader i barnens användande av materialet och isåfall vilka? 
Det största skillnader som framkommer i barns användande av rolleksmaterial är dels hur det skiljer               
sig mellan åldrarna men även hur det skiljer sig mellan pojkar och flickor. Hos de yngsta barnen                 
kunde inga större skillnader mellan pojkar och flickors användande av materialet urskiljas och det              
skedde heller inga uttalanden om att något av könen inte fick eller kunde använda sig av något                 
specifikt material. Om till exempel en pojke på yngrebarnsavdelningen använde sig utav en klänning              
blev det aldrig någon fundering, varken hos pojken själv eller hos de andra barnen, att detta på något                  
sätt skulle vara fel eller strida mot könsnormer. Detta kan vi se exempel på i citatet nedan: 
 

Magnus kommer fram till mig med en stor tyllklänning.  
Magnus - Ha den.  (håller upp den framför mig) 
Jag hjälper honom på med klänningen. Han går sedan bort till spegeln och studerar  
sig själv en lång stund innan han går bort till garderoben och tittar vad Stina gör.  

 
(Från observationsanteckningar 17/5 2019,  yngrebarnsavdelning.) 

 
Det enda material som hos de yngsta inte nyttjades av pojkar var dockor med tillbehör som endast                 
användes utav flickor. Detta skulle kunna ses som att flickorna i detta fall ändå förhåller sig till vissa                  
typer av könsnormer där kvinnor har en mer omhändertagande roll och just dockor speglar dessa               
könsnormer. De yngsta barnen använde materialet på ett mer utforskande sätt där de prövade sig               
fram med materialet, de kunde till exempel använda skor på händerna eller kjolar under armarna.               
Detta var något som inte blev lika tydligt hos de äldre barnen som i de flesta fall använde materialet                   
utifrån den norm om hur materialet är tänkt att användas från början. 
 
Vi ser att könsmedvetenhet och könsskillnader blir mer synliga ju äldre barnen är. Det visade sig                
genom att pojkar lekte lekar som superhjältar, brandmän, robin hood, tjuvar och poliser. Pojkarna              
nyttjade material som mantlar, hattar, superhjältemasker och nycklar. Flickorna använde sig utav            
lådor med rekvisita till rollek och lekte då frisör och fixade varandras hår, något som anses vara ett                  
feminint laddat yrke. Barnen på en av avdelningarna valde att leka uppdelat efter kön med               
rolleksmaterialet, pojkarna befann sig i ett rum och nyttjade materialet och flickorna gjorde inte entré               
i rummet förrän pojkarna avlägsnat sig. Då flickorna gick utanför rummet flera gånger och tittade in                
tolkade vi det som om de ville försäkra sig om ifall rummet var tomt. Eftersom flickorna inte gick in i                    
rummet förrän pojkarna hade gått därifrån uppfattade vi det som om flickorna valde att inte leka där                 
inne för att pojkarna befann sig där. Genus blir synligt då flickorna eventuellt inte går in i rummet                  
förrän pojkarna avlägsnat. Det grundas även ett genuskontrakt mellan barnen då dem håller isär och               
delar upp könen precis som dikotomin åsyftar, vilket följande exempel visar: 
 

August - vi får inte leka tjuv och polis, bara ute. 
Casper - vi kanske kan gå ut? 
Benny och Dennis följer med och barnen avlägsnar sig från rummet. In i rummet kommer 3 
stycken flickor som är mellan 5-6 år.  

 
(Från observationsanteckningar 23/4 2019, äldrebarnsavdelning.) 
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Mantlar förekommer på flera avdelningar och används i hög utsträckning av barnen men vi ser               
skillnader i användandet då mantlarna har olika användningsområden beroende på vilka det är som              
använder sig utav dem. När pojkarna använder mantlarna så går dom in i karaktär av att vara en                  
superhjälte. I en situation nämnd tidigare när en pojke leker tillsammans med flera flickor, så intar de                 
roller som älvor, men då är det av vikt att pojken har den svarta manteln som står för att han är pojke                      
och en jordälva. Barnen påminner varandra om normer och vad som anses normalt. Nedan följer ett                
citat på en konversation efter att Stina tagit på sig en rosa mantel och barnen ska fixa håret för att                    
efterlikna artistgruppen Dolly Style: 
 

Lisa - jag vill ha håret som Polly 
Anna - men det ska du få om du tar det lugnt! Stina vem ska du vara? 
Stina - jag måste vara Molly nu när jag är rosa. 
Lisa - ja Molly är faktiskt den rosa.. 
Anna - okej jag är väl Holly då 

 
(Från observationsanteckningar 23/4 2019, äldrebarnsavdelning.) 

 
Detta citat visar på ett annat användningsområde för mantlarna som rolleksmaterial och ett exempel 
på hur flickor använder sig utav materialet till skillnad från pojkar.  
 
Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att det finns skillnader i hur barn tar sig an och använder sig utav rolleksmaterial,                 
både åldersskillnader och könsskillnader. Yngre barn har inte samma uppfattningar om           
könsskillnader och normativa förväntningar på rolleksmaterialet som de äldre barnen har. De yngsta             
barnen använder materialet mer utforskande och testar sig fram, till exempel att ett par skor kan                
bäras på händerna istället för på fötterna. Hos de äldsta barnen använder de rolleksmaterial mer efter                
vad som enligt normen anses normalt. De äldre barnen är betydligt mer medvetna om könsnormer               
och benägna att upprätthålla normen och de föreställningar om vad som anses vara okej för pojkar                
och flickor. Resultatet visar även att det förekommer vissa grupperingar där flickor leker för sig och                
pojkar leker för sig. 
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Diskussion  
I denna del har vi tagit ut det mest intressanta ur resultatet och ställt det mot tidigare forskning . Vi                    
har utgått från studiens syftet och tittat på vilket rolleksmaterial som erbjuds i förskolan, vad för                
material barnen använder, hur barnen använder materialet och vad det finns för skillnader i              
användandet av materialet. Utifrån ett genusperspektiv har vi delat in vår diskussion i tre olika               
teman: utbud och material, hur könsnormer upprätthålls och undantag från könsnormen.           
Avslutningsvis har vi presenterat förslag på fortsatt forskning. 
 
Utbud och material 
Resultatet i denna studie visar att utbudet av rolleksmaterial varierar mellan förskolorna, både var på               
avdelningarna material är placerade men även vad dessa material signalerar utifrån könsnormer. Det             
som vi fann intressant var att se hur det på en del förskolor framgick att majoriteten av utbudet av                   
rolleksmaterialet var kodat åt antingen det feminina eller det maskulina hållet. Det förekom även              
material för rollek som kan förknippas som enligt normen typiskt maskulina och feminina             
yrkesroller, som till exempel frisör och doktor. Då barnen i studien använder sig av det               
rolleksmaterial som finns att tillgå blir det därför intressant är att fundera på hur detta utbud                
påverkar barnen ur ett genusperspektiv. Trawick-Smith et al. (2015) beskriver hur leksaker har lika              
stor påverkan på barns utveckling som de planerade aktiviteterna vilket gör att det är viktigt att se                 
vilka leksaker som finns i verksamheten som främjar både pojkars och flickors utveckling. Om då               
rolleksmaterialet i förskolan signalerar starka könsnormer om hur man ska vara eller klä sig som               
pojke eller flicka kan detta ses som något som skulle kunna leda till att könsnormer upprätthålls och                 
att barn tidigt lär sig hur man ska vara utefter könsnormer. Detta styrks även av Gansen (2017) som                  
menar på att genusskapande bland annat sker när barn upprätthåller traditionella könsmönster. Vår             
tanke är inte att dessa material, som anses starkt kodade utefter könsnormer, inte ska få finnas i                 
förskolans miljö utan att det istället handlar om det som läroplanen beskriver att ‘’Flickor och pojkar ska                 
i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån               
stereotypa könsroller.’’ (Skolverket, 2016, s.2). Utifrån detta anser vi att utbudet av materialet bör vara               
jämlikt för att på så sätt kunna jobba med att motverka traditionella könsmönster och ge barn större                 
möjligheter att förstå att allt material är okej att använda oavsett kön. 
 
Vi tänker även att materialets placering kan ha en avgörande faktor både för om barn leker med                 
materialet men även hur de leker med materialet. Hos de yngsta barnen är rolleksmaterialet              
placerade i det rum som de kallar för hemvrå, denna miljö anses genusstereotypt domineras av               
flickor enligt Mayeza (2018). Han beskriver vidare att miljöer som dessa bidrar till att barn blir                
uppmuntrade till att upprätthålla traditionella könsroller. När rolleksmaterialet är placerat i hemvrån            
ser vi att materialet just används till att upprätthålla traditionella könsstereotyper. Lekar som             
mamma, pappa och barn kan förekomma och vi ser att det endast är flickorna som leker med dockor,                  
detta kan grunda sig i att könsnormen om att kvinnor och mödrar är mer omhändertagande än män.                 
Hemvrån skulle kunna bidra till att barnen växer upp men denna bild av samhälle och dessa                
könsmönster, vilket leder till att könsmönster hålls levande. Hos de äldre barnen erbjuds istället              
rolleksmaterial i rum som kan anses mer neutrala, såsom allrum och dramarum. Resultatet visar att i                
dramarummet leker de äldre barnen, som annars gärna delar upp sig i grupper om flickor och pojkar,                 
tillsammans i större utsträckning. Li et al. (2016) tror att anledningen till att de ej såg några specifika                  
skillnader mellan pojkars och flickors rollek, var på grund utav att de vistades utomhus och att de                 
tagit ut olika typer av utklädningsmaterial, detta skulle kunnas ses på samma sätt som med               
dramarummet. Kombinationen av rolleksmaterial och en neutral miljö bidrar i större utsträckning till             
att pojkar och flickor leker tillsammans vilket skulle kunna ses som en hjälp till att motverka                
könsskillnader i leken. 
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Hur könsnormen upprätthålls 
Barnen upprätthåller könsnormer genom att använda rolleksmaterialet normmässigt, alltså i enhet           
med vad könsnormen säger om hur ett material ska nyttjas utifrån vilket kön man har. Vi tolkar en                  
del av rolleksmaterialet som ett till synes könsneutralt material, detta innefattar exempelvis            
djurdräkter och mantlar. Barnen i studien använde detta rolleksmaterial i hög utsträckning oavsett             
om barnen var flickor eller pojkar. Det framkommer dock könsskillnader i användandet av mantlarna              
då de fick olika användningsområden beroende på om det var flickor eller pojkar som använde               
mantlarna. Pojkarna använde mantlarna för att bli superhjältar och flickorna använde dem för att bli               
älvor. Då vi tolkar manteln som ett neutralt material finner vi det intressant att manteln kan anpassas                 
till barnens lek utefter traditionella könsmönster trots att manteln är så pass neutral. Emilson et al.                
(2016) nämner att barn använder en miljö på det sätt barnen vill oavsett om miljön är neutral eller ej,                   
på samma sätt i vår studie framkommer det att barn använder material på det sätt barnen vill oavsett                  
om materialet är könsneutralt eller ej. 
 
Ett tydligt mönster som framträder i barns användande av rolleksmaterial är könsskillnader. Barnen             
är så angelägna att upprätthålla traditionella könsmönster att de förhandlar om material för att ett               
visst kön ska ha på sig rätt typ av material. Till exempel så förhandlar barnen om mantlarna för att                   
det är av vikt att en pojke har på sig just en svart mantel i leken, detta så att han kan vara en älva av                         
manligt kön som benämns utav barnen som jordälva. Vi ser det som att Henrys kön har betydelse för                  
vilken karaktär i rolleken han får vara och vilken färg på mantel han bör bära. Det framkommer även                  
att barnen i studien använder rolleksmaterialet på ett könsstereotypiskt sätt där vår tolkning är att               
barnen vill förstärka sin roll i leken utifrån ett visst kön, som i exemplet med Cilla. Att barn är måna                    
om att upprätthålla könsnormer tror vi kan grunda sig i föreställningar från hem, samhälle och               
pedagoger om hur könsnormen ska se ut. Detta stöds av Emilsson et al. (2016) som visar på att                  
pedagoger i förskolan har en uppfattning om att upprätthållandet av könsstereotyper etablerar sig             
från just familj och samhälle. Vi ser även att barnen är snabba med att tillrättavisa varandra för att                  
upprätthålla könsnormer och könsstereotyper, detta framgår när Casper har någon typ av            
föreställning som går emot att August påpekade att han ville vara en fröken.  
 
Det framgår i studien att rolleken framställs som mer könsstereotyp bland de äldre barnen, till               
exempel genom att pojkar med rolleksmaterialet leker superhjältar, brandmän, tjuv och polis och             
flickor leker älvor, frisör och dolly style. Att det förekommer skillnader i flickor och pojkars val och                 
användande av lekmaterial tar även tidigare forskning upp (Hallström et al. 2014; Dolk, 2013;              
Chapman, 2016) som visar att barn väljer sitt material utifrån könsnormer. Vi ser även att både flickor                 
och pojkar nyttjar samma typ av material men att det har olika användningsområden beroende på om                
det är just en flicka eller pojke som använder det, till exempel när mantlarna används av pojkar och                  
flickor i rollek för att blir olika karaktärer.  
 
Undantag från könsnormen 
Ett undantag från att könsnormer upprätthålls i leken är när de yngre barnen praktiserar              
gränsöverskridanden. Detta framkommer när barnen använder rolleksmaterialet utanför könsnormen         
om hur materialet bör nyttjas, till exempel att en pojke tar på sig ett par flickskor. Barnens utsagor                  
visar på att dem väljer att använda material som någon av de andra barnen redan använt, vi tolkar                  
detta som att barnen tar efter varandra. De yngsta barnen besitter inte vad vi kan se någon större                  
könsmedvetenhet och de förhåller sig inte till könsstereotyper när de testar rolleksmaterialet vilket vi              
tror kan ha att göra med att de yngre barnen inte hunnit bli lika påverkade av samhället och dess                   
könsnormer ännu. Då vi däremot ser att barnen härmar varandra tänker vi kan kopplas till att det                 
redan i tidig ålder är viktigt att förhålla sig till vad andra gör och hur andra gör. Eidevald (2009) tar                    
upp att förskolan ständigt producerar kön och genom våra erfarenheter tror vi att ju äldre barnen blir,                 
desto mer könsmedvetna blir dem och det kan leda till att barnen även härmar förväntningar på                
könsnormer och därmed producerar kön. 
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Även om könsskillnader framkommer i rolleken så får vi även syn på en del gränsöverskridanden               
bland de äldre barnen som vi tolkar besitter en könsmedvetenhet. Till exempel killprinsessan som              
utmanar könsnormen, detta fenomen tas även upp av Gansen (2017) som förklarar att när barn gör                
gränsöverskridanden så utmanas just könsnormen. Vi fann det intressant i vår studie att             
gränsöverskridanden endast praktiserades av pojkar, detta utav de äldre barnen som var medvetna             
om kön och att de gjorde ett gränsöverskridande. Vi tolkar det som att det mellan barnen råder                 
genussystem där pojkar tillhör normen och besitter mer makt än vad flickorna gör i rolleken, därför                
tror vi att pojkar törs göra gränsöverskridanden till skillnad från flickor. Ärlemalm-Hagsér och             
Pramling Samuelsson (2009) kunde se att pojkarna besitter mer makt än flickorna i leken vilket vi                
genom våra erfarenheter även kan se då pojkarna har mer att säga till om i rolleken och angående                  
rolleksmaterialet. Detta visar sig när barnen leker sommarskuggan och Hilma inte har något att säga               
till om. 
 
Slutsatser 
Denna studie visar på rolleksmaterial erbjuds och används av barnen i förskolan, materialet varierar i               
utbud och användande. Vi ser att det finns skillnader i användandet utifrån kön och ålder, de yngsta                 
barnen använder materialet ur ett mer könsneutralt perspektiv vilket vi tolkar som att de inte hunnit                
bli lika påverkade av samhället normen ännu. De äldre barnen visar sig vara betydligt mer medvetna                
om könsnormer och könsförväntningar. Det förekommer även gränsöverskridanden av genusnormer          
såväl som vikt vid att upprätthålla traditionella könsmönster bland barnen. Vi anser att kunskap i hur                
rolleksmaterial kan bidra till att upprätthålla traditionella könsroller skulle kunna bidra till att dessa              
motverkas. Vidare anser vi att resultatet av vår studie inte handlar om att flickor och pojkar inte får                  
leka med rolleksmaterial som bidrar till typiskt könsstereotypa lekar, utan att det handlar om att               
materialet som erbjuds ger både pojkar och flickor samma möjligheter.  
 
Fortsatt forskning 
I och med att att vår studie inte kan dra slutsatser om hur materialet faktiskt påverkar barnens                 
utveckling och lärande tycker vi det skulle varit intressant att se hur barns användande av               
rolleksmaterial ger konsekvenser eller ej för barnens framtid. 
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Bilaga 1 
  

Missiv  
Hej!  
Vi heter Malin och Johanna och är två studenter som läser sista terminen på Förskollärarprogrammet               
distans via Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi skriver denna termin vårt examensarbete med fokus på              
barns användande av rolleksmaterial. 
 
Syftet med studien är att genom observationer studera hur barn tar sig an och använder sig utav det                  
rolleksmaterial som erbjuds i förskolan. Vi är intresserade av hur barn nyttjar både utklädningskläder              
och rekvisita. Detta vill vi göra genom observationer under ej planerade aktiviteter där det finns               
rollekshörna eller rolleksmaterial för barnen att tillgå. För att se vilka strukturer som pågår under               
användandet av materialet. 
 
Vi undrar om det finns möjlighet att besöka er för att få genomföra vår empiriska undersökning                
antingen bland de äldre barnen eller de yngre? Om det skulle passa för er skulle vi gärna vilja                  
genomföra studien under vecka 16.  
 
Vår studie kommer att genomföras med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, detta innebär           
att vi kommer börja med att informera föräldrarna om studien och samla in samtyckeskrav för               
barnens deltagande. Vi kommer förklara att allt deltagande är frivilligt, att barnen inte kommer att               
utsättas för olämpliga påtryckningar och att barnen när som helst kan avbryta sitt deltagande. Allt               
material kommer att avidentifieras vilket betyder att inga namn på barn, avdelning, förskola eller              
kommun som förskolan ligger i kommer att avslöjas i studien. Vi kommer att använda oss utav                
papper och penna för att dokumentera våra observationer. Allt material kommer endast att användas              
för detta ändamål och kommer sedan att förstöras efter godkänt resultat i examensarbetet. Det färdiga               
arbetet kommer att finnas tillgängligt via Mittuniversitetet.  
 
Om ni har frågor eller vill veta mer så är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Malin Johanzon och Johanna Sterlinge 
 
Studenter: 
Malin Johanzon 
majo1603@student.miun.se 
 
Johanna Sterlinge 
jost1600@student.miun.se  
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Bilaga 2 
Föräldrabrev 

 
Hej! 
Vi heter Malin och Johanna och studerar till Förskollärare vid Mittuniversitet. 
Just nu håller vi på att skriva ett examensarbete. Förskolechefen har gett oss tillåtelse att genomföra                
observationer på er förskola men för att kunna observera era barn behöver vi även ert samtycke.  
 
Syftet med studien är att genom observationer studera hur barn tar sig an och använder sig utav det                  
rolleksmaterial som erbjuds i förskolan, gällande både utklädningskläder och rekvisita. Vi vill öka vår              
förståelse för hur barnen använder material och vilka strukturer som pågår under användandet. 
 
Observationerna kommer att genomföras V.16 och vi kommer att anteckna det vi ser med hjälp utav                
papper och penna. De barn som ej får samtycke att delta kommer inte att observeras. 
 
Våra observationer kommer att ske i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, detta            
innebär att vi ber om ert samtycke för barnens deltagande, att deltagandet är frivilligt, att barnen inte                 
kommer att utsättas för olämpliga påtryckningar och att era barn kan avbryta sitt deltagande om de                
själva önskar. Allt material kommer att avidentifieras vilket betyder att inga namn på barn,              
avdelning, förskola eller kommun som förskolan ligger i kommer att avslöjas i studien. Allt material               
kommer endast användas för detta ändamål och kommer sedan att förstöras efter godkänt resultat i               
examensarbetet. Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt via Mittuniversitetet.  
 
Om ni har frågor eller vill veta mer så är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Malin Johanzon och Johanna Sterlinge 
 
Studenter: 
Malin Johanzon 
majo1603@student.miun.se 
 
Johanna Sterlinge 
jost1600@student.miun.se  
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Bilaga 3 

Förfrågan till föräldrar angående samtycke 
 
Sätt ett kryss för de alternativ du/ni godkänner och lämna åter till förskolan. 

 
▢ Jag/vi lämnar samtycke till att mitt/vårt barn deltar i observationerna. 
 
▢ Jag/vi lämnar EJ samtycke till att mitt/vårt barn deltar i observationerna. 
 
 
Barnets för och efternamn: 

 
 
 
Ort och Datum: 

 
 
 
 
 
Underskrift (vårdnadshavare): 

 
 
Namnförtydligande: 

 
 
 
 
 
Underskrift (vårdnadshavare): 

 
 
Namnförtydligande: 
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