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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att undersöka den fria leken i en förskoleklass ur genusperspektiv 

samt barnens uppfattningar av detta. 

De olika frågeställningarna som vi utgått från är: 

 Vilka olika aktiviteter väljer pojkar och flickor i den fria leken? 

 Anser barnen att det finns olikheter i pojkars och flickors fria lek? 

 Vad är flickors och pojkars uppfattningar om plats att leka på och socialt samspel dem 

emellan? 

 

Undersökningsmetoden som använts i denna uppsats var kvalitativ och de olika metoder som 

användes var intervjuer med barnen, strukturerade observationer med observationsschema 

med lekkategorier och ostrukturerade observationer. Vårt resultat av denna studie visar att 

barnen till största delen valde att leka könsblandat under sin fria lek i förskoleklassen. Olika 

slags rollekar dominerade vid den gemensamma leken där pojkarna ofta fick en underordnad 

roll. I de lekar som var könsbundna användes olika slags leksaker av pojkarna respektive 

flickorna.  Detta resultat har analyserats ur ett genusperspektiv. 
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stöd och handledning under arbetets gång. 
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1. Inledning 

Vi har valt detta område då vi under vår utbildning och under vår verksamhetsförlagda 

utbildning samt egna erfarenheter sett skillnader på barns fria lek mellan pojkar och flickor. 

Enligt Ytterhus (2003) visar observationer på att lekarnas genus är viktig i uppbyggnaden av 

hela barnets sociala kön. I en av observationerna uppmärksammar hon att en pojke uttrycker 

skillnader på flickleksaker och pojkleksaker. Hon menar vidare att försäkran från de andra 

barnen på att man är en "riktig" flicka eller pojke verkar bygga på om lekarna och 

aktiviteterna stämde överens med barnens uppfattning av föremålens genus. Öhman (2008) 

beskriver att pojkar och flickor leker på olika sätt, handlar på olika sätt och blir behandlade på 

olika sätt av pedagoger.  

Vi vill få vetskap om genus påverkar barns fria lek i förskoleklass ur barns synvinkel. Vi har 

därför genomfört en studie som vi hoppas ska bidra till ökade insikter om vilka slags lekar 

flickor och pojkar utför i den fria leken och även hur könsmönstret ser ut i dessa lekar. För att 

som pedagog kunna arbeta mot styrdokumentens mål om jämställdhet och allas lika värde bör 

man vara medveten om det könsmönster som existerar i verksamheterna. I Skolverket (2005) 

står det att en av pedagogernas uppgifter i skolan är att hindra stereotypa könsroller. Enligt 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) ska skolan skapa en 

grund för personlig trygghet, självkänsla och omsorg om den enskilde individen.  

 

1.1 Arbetsfördelning  

 

Vi har under studiens gång båda tagit lika stort ansvar, vi har båda bearbetat och läst den 

litteratur som vi har använt. Vi har delgett varandra det vi har skrivit. När det gäller 

observationsschemat och intervjufrågorna har vi båda tolkat och framställt dessa.  

Metoddelen, resultatet och diskussionerna har vi samtalat och resonerat kring tillsammans.  
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2. Syfte  

Vårt syfte är att studera fri lek ur genusperspektiv i en förskoleklass samt barnens 

uppfattningar om denna. 

2.1 Forskningsfrågor 

 Vilka olika aktiviteter väljer pojkar och flickor i den fria leken? 

 Anser barnen att det finns olikheter i pojkars och flickors fria lek? 

 Vad är flickors och pojkars uppfattningar om plats att leka på och socialt samspel dem 

emellan? 
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3. Bakgrund  

I bakgrunden berörs tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie. Det som tas upp 

är en förklaring till vad lek är, olika lekteorier, det sociokulturella perspektivet och 

fenomenologisk teori som ligger som utgångspunkt i studien. Det ges även en inblick i vad 

kön och genus är samt flickor och pojkars lek. Slutligen nämns vad som står i lagar och 

förordningar angående leken och jämställdhet samt allas lika värde. 

 

3.1 Vad är lek? 

Qvarsell (2007) beskriver att lek är en mångtydbar och rikt nyanserad verksamhet och det är 

inte självklart att vuxna förstår leken och dess poänger på samma sätt som barnen själva gör. I 

en tidigare studie från 1997 har Qvarsell undersökt hur barn och vuxna ser på lek. Där vuxna 

främst såg barnens brist på tid för lek visade barnen i sina berättelser ett rikt register av lekar. 

Öhmans (2007) studie av fem åringar visar att barnen har sin egen förståelse av vad lek är och 

de gör en stor skillnad mellan lek och arbete. De begränsar lek till något de gör när de själva 

får besluta vad de vill göra och arbete är när de vuxna avgör och delar in barnen i grupper. 

Författaren anser vidare att man som forskare inte alltid ”ser” eller uppfattar det som barnen 

gör som lek och hänvisar till ett exempel i sin studie där en pojke sitter vid ett bord och ritar. 

En flicka står framböjd över stolen bredvid och tittar på hans teckning. Det ser ut som om hon 

väntar på att han ska bli klar, så de kan börja leka. Vid ett senare tillfälle berättar flickan att de 

lekte Batman och att teckningen var en del av en ritning de behövde för att fånga en bov. 

Sawyer (1997) menar att leken är ett gemensamt skapande med ett tydligt metakommunikativt 

bidrag. Detta innebär att barn först diskuterar fram ett tema som alla kan influera för att sedan 

under leken emellanåt flytta sig utanför leken och regissera denna. Barnen växlar därför 

mellan olika nivåer i sin kommunikation. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser 

att leken är en social process för barnen samt att det uppstår mening och mål i leken. De 

menar vidare att det finns grunddrag i barnens gemensamma erfarenheter i lek och lärande 

vilka är kreativitet, fantasi, positioner som ges eller tas i leken och kontroll. Med kontroll 

menas barnens möjligheter att bidra till lekens innehåll, förhandla och förhålla sig till det 

erbjudna samspelet. De gemensamma erfarenheterna ska inte betraktas som individuella 

styrkor utan som intersubjektiva erfarenheter, som genereras, diskuteras och erfars och som 

kommer till stånd mellan personer i en specifik kontext. 
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Enligt Vygotskij (1995) hjälper leken barn att hantera önskningar som inte omedelbart kan 

förverkligas. Barns lek hjälper dem att stå ut med uppskjuten behovstillfredsställelse och det 

dominerande i leken är barnets skapande av en låtsasvärld. Vygotskij menar vidare att leken 

är en ny psykologisk process för barnen som ger uttryck åt och ger möjligheter till en unik 

mänsklig form av kunnig aktivitet och det är skapandet av den påhittade världen som är 

nyckeln i denna aktivitet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att lek 

framträder som meningskapande för barn, i det att hela barnets värld kommer fram och 

därmed barnets kunskaper. I leken sker en form av samlärande. Om barnen själva får besluta 

väljer de att leka med andra barn och de omtalar ofta sina upplevelser av att bestämma 

leksituationerna. Leken är emotionell, social och kognitiv för barnen.  

Corsaro (2005) delar in leken i tre centrala teman. Den första handlar om värdet av ömsesidig 

aktivitet, att dela med sig och av vänskap. Den andra handlar om autonomi och kontroll. I en 

pedagogisk praktik så existerar det en maktasymmetri mellan barn och vuxna. De barn som är 

i verksamheten utvecklar fort en stark gruppidentitet genom att utmana vuxnas auktoritet. Den 

tredje handlar om social differentiering och konflikter. I en kamratkultur är socialt deltagande 

och vänskap centrala aspekter men genom hela barndomen finns ett mönster av ökande 

utveckling i dessa aspekter. Dessa konflikter mellan barnen har en sammansvetsande 

tillämpning. Den första synbara sociala differentieringen menar Corsaro (2005) är den som 

utgår från olika könstillhörighet. Ju äldre barnen blir desto skarpare blir den sociala 

differentieringen. I Förskolan förekommer det i större utsträckning än i skolan att barn provar 

ett agerande som mer sammankopplas med det motsatta könet. 

 

3.2 Lekteorier  

Löfdahl (2004) beskriver att lekteorier har sitt ursprung i ett försök att förklara varför och hur 

leken uppkommer samt hur den utvecklas och vilket syfte den har. Dessa frågor grundas ur de 

klassiska lekteorierna som har sina rötter i filosofiska tankar kring varför barn leker, och det 

var inte förrän i slutet av 1800-talet som de första psykologiska teorierna om barns lekar 

framkom. Före detta århundrade handlade synen på leken enbart om barns fysiska utveckling 

där lekens uppgift var att bygga upp ett lager av energi där barnens överflöd av energi skulle 

utgå i rörelselekar. Leken sågs omfatta den mänskliga utvecklingen eller var en förberedelse 

inför barnens framtida möten med omvärlden. Löfdahl (2004) anser att inom förskolan i 
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Sverige har leken under lång tid haft en viktig position, det vill säga, när leken ansågs som 

viktig så fick den även legitimitet som en god verksamhet inom förskolans pedagogiska 

verksamhet. På 1930-talet kom de utvecklingspsykologiska teorierna att behärska förskolans 

pedagogik och leken fick två olika funktioner. I leken kunde barnen både utvecklas socialt 

och kognitivt och leken var även ett verktyg som pedagogerna använde sig av för att 

observera och bedöma barnens utvecklingsprocesser. Vidare nämns att lekens betydelse har 

fastställts inom lekforskning men studier av barns lek har inte haft någon framträdande roll i 

Sverige. Lindqvist (1996) skriver att mellan 1940-1960-talet var teorierna om barns lek 

riktade mot barnets självreglering i leken och om man ska påverka barnets lek bör det ske 

genom leksaker och lekmiljöer. Inställningen till lek blev på så sätt närmast funktionell.  På 

1960-1970-talet fick inte leken någon central roll i pedagogiken då den främst riktades mot att 

betrakta leken som barns självverksamhet och intresset riktades istället mot relationen mellan 

barn och vuxna och barnet och omgivningen. På 1980-talet hade leken fortfarande ingen 

ledande roll i förskolans verksamhet. Löfdahl (2004) menar att lekforskningen har växlat 

under 1990-talet då forskningen dominerats av kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi. 

Samtidigt har ett analyserande och tolkande perspektiv uppkommit och syftar till att förstå 

leken i benämningar som formuleringar av barns unika lärande, förmågor, insikter samt 

meningsskapande. Här framkommer ett samband mellan den förändrade barnsynen och en 

förändrad syn på leken.  

 

Smilansky (1969) menar att lek är väsentlig för barns utveckling och att de vuxna ska hjälpa 

barnen att lära sig och de ska utmana barnens tänkande. I klassrummet bör man bygga upp 

olika lekmiljöer så som postkontor, en öde ö, hotell etc. och det är väsentligt att dessa miljöer 

försöker ändra på de traditionella könsrollerna. I Vygotskijs (1995) teorier om lek beskrivs 

leken som ett kraftfullt möte mellan barnets inre tankar och känslor och den yttre 

verkligheten. Leken är en fantasiprocess som genererar nya betydelser genom att en verklig 

situation får ett nytt och främmande innehåll. Sutton-Smiths (1989) beskriver att man i leken 

dramatiserar både röster och handlingar. Det är lekens dialog och rörlighet som kännetecknar 

leken och barn som leker är både författare, skådespelare, publik och sig själva. Frønes (1994) 

framhäver att det i barns värld och då främst i leken, sker ideliga överläggningar och 

omförhandlingar. Barns interaktioner är komplexa eftersom barn samspelar på likvärdiga 

villkor samtidigt som kontexterna ofta förändras och deltagare byts ut. Detta leder till att det 

inte finns ett absolut rätt eller fel i barns lekvärldar. Reglerna måste istället omdefinieras eller 
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definieras. Detta gör leken till en arena för barn att utveckla och lära sig kommunikativ 

kompetens. Denna kvalifikation är primär för barns lärande och skapandeförmåga. 

Löfdahl (2004) nämner att forskning inom leken har genom historien framhävt fysisk 

utveckling, social, emotionell och kulturell anpassning, men nuförtiden är det barns lärande i 

sociala, historiska och kulturella sammanhang som anses viktigast. 

 

3.3 Kön och genus   

Gannerud (2001) skriver att genusbegreppet brukas i samhällsvetenskaplig forskning när man 

vill skildra kulturella, sociala och historiska förankrade normer och föreställningar som har 

med människors kön att göra. Sådana normer och föreställningar påverkar vårt samhälle allt 

ifrån ekonomiska förhållanden, politiska värderingar, vilka färger vi har på våra kläder och 

vilka slags leksaker vi ger till våra barn. Författaren menar vidare att innebörden av genus och 

kön varierar genom att innebörden samspelar med både samhälle, individen och omgivningen. 

Gannerud (2001) och Svaleryd (2003)  beskriver genusperspektivet som ett sociokulturellt 

perspektiv.  

Thorne (1993) hävdar att det finns många som ser genus som ett uttryck för naturliga 

skillnader men att det efter 1970-talet framkom ett annat perspektiv, nämligen att barn 

socialiseras in i existerande genusarrangemang. Barn tar till sig genusstereotyper som 

genomsyrar böcker, sånger, tvprogram och filmer vilket även Svaleryd (2003) anser och en 

studie av Hylten-Cavallius (2012) visar. Thorne (1993) menar att barn är starkt påverkade av 

sina föräldrar, lärare och andra vuxna och kulturella influenser. Om pojkar och flickor är olika 

med det perspektivet så beror det inte på att de är födda så utan att de är formade olika. 

Thorne (1993) nämner att många teoretiker diskuterar om att barn deltar i deras egen 

socialisation. Men med den utgångspunkten så definierar man barn huvudsakligen som de 

som ska lära sig, de som är socialiserade, som påverkas av andra. Då anser man inte att barn i 

sin tur influerar vuxna med sitt agerande. Detta betyder att sociala vetenskapsmän ger vuxna 

en status som fullvärdiga sociala aktörer men de fastställer barn som ofullständiga, som barn 

som ”lär” sig att bli vuxna. Författaren menar att i stället för att fråga sig om flickor och 

pojkar är olika vill hon fråga hur barn aktivt samlas för att hjälpas åt att skapa och ibland 

utmana genus mönster. Barns gemensamma aktiviteter anser Thorne (1993) borde spela större 

roll för vår genomgående förståelse för genus och det sociala livet. 
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Eidevald (2009) nämner att genusbegreppet i viss forskning används för att göra en fördelning 

mellan genus och biologiskt kön. Han menar att det även finns forskning där kön ses som lika 

kulturellt utformad som genus, där genus (förevisningar om vad som är kvinnligt och manligt) 

ses som utgångspunkten för köns uppdelning. Manligt och kvinnligt ses som en påföljd av 

förväntningar som kopplats till orden ”pojke” och ”flicka. Eidevald (2009) använder sig av tre 

olika sätt att se på genus och kön i sin studie, vilka är:  

 Genus ses som en social inverkan av hormonella, kromosommässiga och kroppsliga 

olikheter. Kön uppfattas som biologiskt givet. Med detta som synsätt kommer kvinnor 

och män att till en viss del utvecklas olika. 

 Genus ses som socialt konstruerat och kön som biologiskt givet. Genus blir det vi 

kallar för manligt och kvinnligt.  

 Genus och kön ses båda som socialt utformat där till och med kroppen förstås och 

tolkas via föreställningar om kön. Det går inte att fastslå någon definitiv skiljelinje 

mellan vad som är natur (kropp) och kultur (genus). 

Eidevald (2009) anser att vi i den västerländska kulturen mestandels klär och klipper barnen 

köns kodat där vissa frisyrer och färger kopplas ihop med femininitet och maskulinitet. Denna 

kodning kan i sin tur skapa olika förväntningar och bemötanden även om exempelvis färgen 

på kläderna inte har någon direkt inverkan på barnet.  Hylten-Cavallius (2012) menar att 

könsmönster omformas och formas hela tiden och att barnen genom deras framträdanden och 

gestaltningar trotsar och ifrågasätter stereotypa bilder av kön. Författaren beskriver analyser 

av genussystemet i vårt nutida svenska samhälle som grundas på en olikformig isär hållande 

logik där det kvinnliga ses som avvikande, underordnat och mindre värt och det manliga ses 

som norm. Hylten-Cavallius (2012) studie visar att en stor del av barnen resonerar om kön i 

termer av skillnad, men det görs i olika omfattning och bedömer att det är svårt att förklara 

var skillnaderna ligger. Författaren skriver att ett av de mest distinkta sätten att göra kön och 

identifiera sig som maskulin eller feminin är via sitt sätt att klä sig där färger och specifika 

klädval hör till en viss könsroll. I Hylten-Cavallius (2012) studie finns det bland flickorna ett 

starkt ogillande av färgen rosa och pojkarna kopplar rosa med det feminina. Genom detta 

avståndstagande positionerar sig flickorna bort från den femininitet som är ”lägst” och har 

sämst rang. Även Davies (2003) anser att kläder är ett element som används för att positionera 

sig själv på ett lyckosamt sätt som flicka eller pojke. Hylten-Cavallius (2012) skriver att det är 

färgernas laddningar och könskodningar som har förändrats genom historiens gång från 1700-

talet fram till nu, inte själva föreställningarna om kön.  I dagsläget ses blått som maskulint och 
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rosa som feminint upp till en viss ålder. Studier visar på att de kläder som föräldrar väljer till 

sina barn har stor betydelse för hur man vill presentera både barnet men även sig själv. 

Gannerud (2001) och Svaleryd (2003) menar att föreställningar som "manligt" respektive 

"kvinnligt" är djupt rotade i vårt kulturarv. Det förekommer en inofficiell segregation som är 

privat, psykologisk och osynlig. Genusordningens maktperspektiv dvs. flickors och kvinnors 

underordning blir med detta mer eller mindre gömda och konsekvenserna framstår som 

självklara och ”naturliga”. Gannerud (2001) beskriver att på liknande sätt tar sig en 

genusrelaterad makt- och arbetsfördelning många olika uttryck i skolan. Forskning om 

interaktionsmönster i klassrummet uppvisar att pojkar som grupp är den mest framträdande på 

lektionerna och får mer tid och mer uppmärksamhet av lärare än flickor. Undersökningar 

bland lärare har visat att de såg på sina elever i första hand som barn men när faktiska 

situationer diskuterades visade det sig att lärarnas tolkningar var bunden till elevernas kön och 

att egenskaper bedömdes olika beroende på om det gällde pojkar eller flickor. Författaren 

anser att om man särskiljer genus och individuellt kön har man ett tillfälle att se förbi 

könsstereotyper och bli observant på och reflektera kring individen i samspel med sin sociala 

omgivning. Svaleryd (2003) påpekar att flickor under sin uppväxt får uppmärksamhet för sina 

yttre attribut och positiv bekräftelse för vad de gör och hjälper till med. Många pedagoger 

använder sig av ett mjukare tonfall gentemot flickor. Persson (2008) upplyser i sin studie om 

forskning kring förhållandet mellan barn, personal och miljö att det är de vuxnas 

förväntningar och mottagande som är de viktigaste aspekterna av hur barn utformar kön. 

Thorne (1993) anser att barns vänskap har betydelse för hur kön utformas och hur gränser 

mellan könskategorier etableras. Könsforskning har visat att inneslutning, uteslutning och 

vänskap har stor betydelse för hur förskolebarn behandlar normer såsom kön. Hellman (2010) 

nämner att olika situationer ger olika möjligheter för flickor och pojkar att överträda 

stereotypa könspositioner. Olausson (2012) menar att göra kön, att presentera sin kvalifikation 

och att använda sin inspiration är olika exempel på hur mångfald i barnens kamratkulturer kan 

yttra sig. Barns aktörskap interagerar med den pedagogiska kontexten som ibland hämmar och 

ibland främjar barns möjligheter till agerande och därigenom deras chanser att göra sig 

gällande. 

Enligt en utredning av SOU 2006:75 om jämställdhetsarbete i förskolan konstaterades att 

förskolan har haft problem att leva upp till kraven om att hindra stereotypa könsmönster. 

Olausson (2012) anser att dessa mönster får näring från samhället men värnas i barnens lek 

och genom den pedagogiska kontexten. Pedagogers förväntningar på flickor och pojkar skiljer 
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sig åt. Flickor förväntas vara stillsamma och lugna samt upprätthålla ordningen och pojkar ska 

vara otåliga och rörliga. Hellman (2010) menar att både pojkar och flickor aktivt är med och 

bevarar dessa normer och att de genom olika kroppsliga markörer så som frisyr, röst, rörelser 

och även ålder ger uttryck för hur en pojke och flicka förväntas vara. Både flickor och pojkar 

testar maskulina och feminina positioner som de omförhandlar och accepterar på olika sätt.  

 

3.4 Flickors och pojkars lek  

Nelson (2007) har studerat barns lek med figurer och dockor och han har utgått från att 

mänskliga handlingar alltid måste förstås ur ett samspel mellan omgivning och individ. Detta 

rör också barns lek med leksaker. Från ett vanligt synsätt betraktas leksaker ofta som något 

som inte är värt vidare stor uppmärksamhet och lek bedöms som något som barn gör i väntan 

på att få ingå i de vuxnas meningsfyllda aktiviteter vilket han tycker är vilseledande. 

Författaren menar att leksaker är artefakter som är knutna till vuxenvärlden och samhället på 

många olika sätt. De har därför relevans för hur barn lär känna och blir delaktiga i 

samhällslivets aktiviteter, sociala relationer och kunskaper. Ett kännemärke på leksaker är att 

de inte kan användas ”på riktigt” men de kan till viss del ge exempel på hur det ”riktiga” 

föremålet kan användas som till exempel en leksakskastrull i plast. Nelson (2007) anser 

vidare att vardagskulturens skilda medier som exempelvis TV, filmer, böcker och spel ofta 

erbjuder ett innehåll där kvinnor och män skildras som olika. Många dockor och figurer är 

med sin design stereotypa i genushänseende. Genom detta kan de också antas leda flickor och 

pojkar in i skilda typer av lek. Beroende på hur leksakerna är konstruerade så får de betydelse 

för handlingen som inte bara kontrolleras av eller kan förutsägas av den som handlar. Från 

detta synsätt är det inte bara barnet som leker med leksaken utan den leker också med barnet. 

Med detta kan man förvänta sig att de föreställningar om genus som finns inbyggda i figurer 

och dockor kan visa sig i och ge form åt barns lekhandlingar. Nelson (2007) anser att man inte 

ska förstå det så att barnen passivt godtar och införlivar de meningserbjudanden omvärlden 

ställer till förfogande. Barn kan också försöka häva effekten av betydelsen av inbyggda 

begränsningar i de leksaker de har tillgång till och då kommer barnens kreativitet och fantasi i 

spel. I författarens studie såg han många situationer då barnen ”fritt” skapade sina egna och 

dockornas handlingar men ofta innanför ramen för den sociala och kulturella tematiken som 

kännetecknades av statiska könsroller. Öhman (2007) menar att kön framstår som en 

betydelsefull faktor som avgör barnens lekbarhet, möjligheter att skapa tillhörighet och 

tillgång till gemenskap. Barnen vill betrakta sig själva som normala och de lever upp till 
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traditionella förväntningar om vad könsrelaterad normalitet är och på det sättet upprätthåller 

barnen ett etablerat genusmönster. Att leka med feminina markörer som utklädningskläder, 

dockor och köksutrustning skapar tillhörighet i flickgemenskapen. De lekar som fordrar större 

utrymme som dinosaurusar och Batman kopplas ihop med maskulinitet. 

Kärrby (1987) menar att barn lär könsrollsmönster i stor utsträckning i lek med sina kamrater. 

Eftersom att pojkar klassas högre i rang än flickor i dominans och i tuffhet så finns det ett mer 

synligt statusmönster i detta avseende i pojkgrupper än flickgrupper. Pojkarna överskattar 

också många gånger sin rangordningsstatus vilket tyder på att de är mer emotionellt 

engagerade i behovet av att dominera och visa tuffhet. Från det att pojkar är i femårsåldern 

börjar de att hålla samman i grupper medan flickor oftare leker i par.  Annerbloms (1983) 

undersökning visar att många aktiviteter uppträder antingen bara hos pojkar eller hos flickor. 

Det som normalt användes hos pojkar var bland annat lego, bygg lek, springlek och att bygga 

järnväg. Bland flickorna var det vanligt med att exempelvis måla, leka katter, rita och klistra. 

Kärrby (1987) menar att pojkars och flickors könsidentitet återspeglas i deras roll- och 

fantasilek. I den fria leken kan barnen få utlopp åt föreställningar och idéer och de kan själva 

strukturera och bestämma sin omvärld. Enligt Olofsson (1996) leker flickor och pojkar olika 

och han vill låta det vara outtalat om det beror på arv eller miljö. Lekarna är flitigt inspirerade 

av massmedia och de leker bråklekar, vilda lekar och krigslekar. När de går med i flickornas 

lek så inrymmer de fortfarande samma ämne som de lekte med innan och det handlar om att 

försvara någon eller något mot en hotande fara. Pojkarnas uttryckssätt i leken är målriktad och 

linjär, de riktar sig utåt, i riktning mot universum. Flickornas lek är cirkulär då de upprepar 

samma innehåll i oändliga variationer. I deras lek förekommer ofta uteslutningar av andra 

barn och långa diskussioner om vem som får vara med och inte. För pojkarna sker det ofta en 

maktkamp mellan dem utanför leken. Persson (2008) beskriver en studie av den "fria leken" 

som visar att hur barnen är fördelade könsmässigt i verksamheten har betydelse för hur leken 

utformas. Där det finns en jämn fördelning av pojkar och flickor är leken öppen för alla, 

barnen bestämmer själva över lekens utformning och de leker många tillsammans. När det 

finns en majoritet av pojkar är lekmönstret mer slutet och de leker var för sig. Flickorna har 

mer hierarkiska gruppindelningar än pojkarna i leken. I många av Hylten-Cavallius (2012) 

intervjuer i en studie hon genomförde bland barn så förlöjligas och avfärdas ibland det som 

betraktas som ”tjejigt” av killarna. En flicka i intervjuerna anser att tjejerna vill leka det som 

killarna vill men inte tvärt om. Pojkarna i sin tur anser att det beror på att tjejerna bara vill 
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leka med Barbiedockor som pojkarna tar avstånd ifrån. Det är allmänt känt att 

leksaksmarknaden idag är mycket könskodad och att barnen är medvetna om detta.  

 

3.4.1 Pedagogernas förväntningar på pojkar och flickor 

 

Svaleryd (2003) anser att människor i största allmänhet uppfattar att flickor och pojkar har 

olika egenskaper och väljer att leka olika lekar och med olika leksaker. Pojkarna ska vara 

driftiga och härskande och flickorna har fått ta på sig rollen som söta, godhjärtade och 

tillmötesgående. Odelfors (1996) beskriver att många förskollärare ser förskolan som en 

institution för anpassning och att flickor och pojkar anpassar sig till de förväntningar som 

personalen har på dem. Denna syn på anpassning får olika uttryck för flickor och pojkar. 

Flickor verkar anpassa sig till att vänta tills de får en tydlig inbjudan till leken medan pojkar 

tycks anpassa sig till att vara verbalt aktiva i leken. Eidevald (2009) menar att beskrivningar 

av flickor och pojkar från förskollärare, föräldrar och forskare snarare ökar än utmanar den 

traditionella stereotypa bilden av hur pojkar och flickor förväntas uppträda. Flickor förväntas 

vara stillsamma och passiva och pojkar beskrivs som livliga och aktiva. Dessa egenskaper vet 

man inte om de finns hos alla pojkar och flickor om de skulle studeras på individ nivå. 

Sandquist (1998) nämner att det inte är enbart personalens mottagande och barnens positioner 

som upprätthåller dessa stereotypa föreställningar utan att det även syns i läroböcker, 

bilderböcker, filmer och pedagogiska datorprogram där huvudpersonerna oftast är en han.  

Han menar vidare att även leksaker avspeglar omgivningens förväntningar på pojkars och 

flickors, mäns och kvinnors roller. Skillnaderna är så stora att de kan tänkas inverka på 

barnets könsuppfattning och intellektuella förmåga. De könstypiska leksakerna kan därmed 

påverka barnens syn på vad som exempelvis är passande profession för en man och en kvinna. 

 

3.4.2 Pojkar och flickors kamratskap 

Thornes (1993) observationer som visar på omfattande skillnader på aktiviteter och sociala 

relationer mellan pojkar och flickor stämmer överrens med det som finns i annan litteratur. 

Nästan i alla studier av situationer i skolan där barn från 3-18 års ålder får möjligheten att 

välja sällskap i samma ålder är det vanligast att pojkar väljer andra pojkar och att flickor 

väljer flickor. Undersökningar om barn i olika åldrar och deras uppfattning om kamratskap 
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visar att i ca 75 procent av fallen där de skulle nämna deras bästa vän så nämnde flickor andra 

flickor och pojkar andra pojkar. Thorne (1993) nämner att de två skolorna som hon har gjort 

sin undersökning i visar att skolans miljö verkar främja mer avstånd mellan pojkar och flickor 

än den som finns bland barns samspel i deras närmaste omgivning kring och i hemmet. 

Författaren menar att skolan skiljer sig på flera punkter jämfört med barns övriga omgivningar 

och dessa får betydelse för sammansättningen och delningen av genus. Dessa är 

åldersindelningen, deras olika kompakta och allmänna karaktär och den konstanta närvaron av 

makt och utvärdering. Författaren tycker att för att förstå sammansättningen och delningen av 

genus bör man fokusera på att förstå dynamiken av olika sociala samfund och situationer. Hur 

detta sker kan ge svar på varför detta sker. 

 

3.5 Lagar och förordningar 

Lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet särskilt i det tidiga skolåret så har leken en stor 

innebörd för att eleverna ska tillägna sig kunskaper (Lgr11).  

 

Skolverket (2005) anser att leken har en grundläggande betydelse för barns lärande och 

utveckling. När barnen utforskar omvärlden och försöker tolka sig själva sker det ofta genom 

lek. I leken stimuleras deras emotionella, motoriska, sociala och kognitiva förmågor liksom 

deras förmåga till engagemang och kreativitet. Skolverket (2005) menar att varje barn ska få 

förbättra sin förmåga att ge uttryck åt sina åsikter och tankar och ges möjlighet att påverka sin 

situation, samt att varje barn ska ges förutsättningar allt efter egen förmåga att ta ansvar för 

sina egna aktioner och förbättra sin förmåga att handla och förstå de demokratiska 

principerna. 

 

3.6 Om jämställdhet och allas lika värde 

Skolan ska förmedla och utforma individens frihet och integritet, alla människors lika värde 

och jämställdhet mellan män och kvinnor (Lgr 11). I Skolverket (2005) står det att 

verksamheten handlar om att hindra traditionella könsmönster och om att pojkar och flickor 

ska ha lika stort inflytande över och position i verksamheten.  
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Skolverket (2005) anser att det är viktigt att personalen aktivt arbetar för jämställdhet mellan 

pojkar och flickor inkorporerat i den pedagogiska verksamheten. Samt att de analyserar sina 

egna föreställningar om kvinnligt och manligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan 

gestaltas för att stärka jämställdhetsarbetet. De menar vidare att pedagogerna ska sträva efter 

att se det enastående hos varje barn och avsiktligt arbeta med olikheterna i barngruppen. 

SOU 2006:75 skriver att den värdegrund som föreligger för förskoleverksamheten beskriver 

de demokratiska värdena och respekten för alla människors lika värde som FNs konventioner 

om mänskliga rättigheter innebär. De värden och normer som ska ligga till grund för all 

verksamhet är de demokratiska värdena. Den demokratiska värdegrunden ska känneteckna de 

etiska förhållningssätten i verksamheten samt hänsyn och omsorg om andra människor, 

jämställdhet och rättvisa samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras. 

  

3.7 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1995) menar att erfarenheter är grunden till kreativt nytänkande och lärande. 

Kunskap utformas inte inom människan själv utan också utanför, i interaktion med andra 

människor. Detta anser författaren utgör grunden i sociokulturell teori vilket även Dysthe 

(2003) och Hundeide (2006) skildrar. Vygotskij (1995) anser att lärandet inträffar i en social 

praktik, kunskapen finns hos människan men man förkovras och tillägnar sig den i ett socialt 

samspel och får hjälp att tolka sin omvärld. Detta kallas ett gemensamt reflekterande. Dels 

genom att härma varandra varpå man omformar kunskapen i tankar och i praktik. Vygotskij 

menar vidare att kommunikation och språk är verktygen till lärandet i en social praktik. 

Säljö (2000) anser att kunskap lever främst i interaktion mellan människor för att sedan bli en 

del av den enskilde individen och hennes eller hans handlande och tänkande. Kunskapen 

kommer sedan tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Författaren ser människors 

förmåga att lära som en del i en betydande och omfattande fråga om hur kunskaper återskapas 

i ett samhälle och att lärande är en aspekt av all mänsklig aktivitet. Lärande är vad individer 

och grupper tar med sig från sociala situationer och använder i framtiden. På vilka sätt vi lär 

och tar del av kunskaper är bundna till i vilka kulturella villkor vi lever i. Typiska antaganden 

om lärandets natur kan vara så infogade i skolan som verksamhet, i tillvägagångssättet att 

bygga lokaler, i dess materiel, i läroböcker och i sättet att pröva kunskaper att den enskilde 

inte förstår att det finns några alternativ. Kunskapsöverföringen menar Säljö (2000) medieras 



 14 

för barnet via lek och annan form av samspel med individer i omgivningen. I ett 

sociokulturellt perspektiv är användandet av språket och kommunikation fullständigt 

dominerande och de utgör länken mellan barnet och omgivningen. När barnen är i skolan följs 

de kommunikativa spelreglerna som är förväntade, de tar och ger mening enligt de mönster de 

uppfattar som betydelsefulla. 

Corsaro (2005) utgår från att barndom är en social konstruktion där både vuxna och barn 

medverkar i skapandet av en kultur som är gemensam. I de etnografiska studier han har 

genomfört med barn har han undersökt deras lek utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. 

Han har utarbetat teorin tolkande reproduktion som ett alternativ till socialisation och menar 

att det finns två teman som är centrala i barns kamratkulturer. Det ena är barnens regelbundna 

försök att ta kontroll över sina liv och den andra är att dela den kontollen med varandra. Barn 

hämtar information från den kultur och det samhälle de lever i, men också i sina 

kamratkulturer, de gör egna kollektiva tydningar och genom detta så påverkar de det 

sammanhang och samhälle de är en del av. Han anser vidare att det är två viktiga 

beståndsdelar i teorin vilka är kulturella rutiner och språk. I de kulturella rutinerna så 

utvecklar barnen en social tillhörighet som erbjuder ett samband där värderingar, 

sociokulturell kunskap och uppfattningar kan prövas och skapas. 

 

3.8 Fenomenologisk teori 

Merleau-Ponty (2002/1962) beskriver livsvärldsteorin, en fenomenologisk teori där det är 

människors lärdomar av, perspektiv eller synsätt på samma fenomen som är i centrum. 

Johansson (2003) skriver att livsvärlden är en erfarenhetsvärld för barnet men den är också 

delad med andra, social och i rörelse. Vi är samtidiga i det förflutna, i nuet och i framtiden.  

För fenomenologin finns det inte något som visar sig utan att det på samma gång finns någon 

som det visar sig för. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att människan erfar 

världen kroppsligt och vi begriper också andra kroppsligt. Med denna tanke blir lärande och 

lek också kroppsliga fenomen, som inte kan frånskiljas från barns livsvärld. I barns livsvärld 

är lek och lärande alltifrån första skedet en helhet och inget som barn frånskiljer mellan eller 

förhåller sig till. 

Johansson (2003) skriver att i fenomenologin består kommunikation inte bara av orden som 

uttalas utan också den andres existens, tonfall och ansiktsuttryck som skapar en helhet som 
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berättar om människors sätt att vara och tankar. Det är en strävan att förstå den andres 

existens i världen men vi kan inte helt fullständigt förstå andra människor eftersom att vi inte 

kan gå ur vår egen kropp och in i den andres. Det betyder att vi alltid är en del av den tillvaro 

vi studerar där våra egna erfarenheter och förståelse ligger som grund. Johansson (2003)  

menar att detta sammanhang är något som även forskaren ingår i och uppgiften är att på basis 

av barns handlande och existens försöka förstå barnens avsikter, uttryck för mening och där 

igenom deras erfarenheter av fenomenet i fråga. Johansson (2003) anser att om forskaren ska 

få möjlighet till perspektivbyten krävs en fysisk och psykisk närhet till barnen, försöka 

begripa barns olika uttryck och se det barnen ser. Forskaren måste sträva efter att lära känna 

barnen, bli godtagen och visa hängivenhet för att få tillträde till barns livsvärldar. Davies 

(2003) menar att detta tillträde inte är något man självklart får bara för att man är tillsammans 

med barnen. Förutom närhet, närvaro, respekt och sensitivitet krävs det tid vilket även Öhman 

(2006) anser. 

 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva undersökningsgruppen, genomförandet av 

undersökningen, etiska principer och det tillvägagångssätt vi valt att använda.  

 

4.1 Hermeneutik   

Vi har med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar utgått från en kvalitativ 

forskningsansats med utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet. Hermeneutik definieras 

som tolkningslära och det åligger forskaren att finna klarhet, mening och överblick i de 

händelser som studeras enligt Lökken och Söbstad (1995). Författarna nämner vidare att om 

man betonar de meningsbärande elementen i forskningen får man en fenomenologisk 

utgångspunkt där målet är att skildra handlingar och händelser på det vis som individen 

upplever dem. På detta sätt får man grepp om individens livsvärld. 

Patel och Davidson (2003) skriver att hermeneutik är när man studerar, tolkar och försöker 

förstå grund betingelserna för den humana existensen. Den humana existensen kan tolkas och 

begripas genom språket. Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet 

subjektivt från sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, känslor och intryck och den 
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kunskap som forskaren har, är en fördel och inte ett hinder för att tolka och begripa 

forskningsobjektet. Författaren menar vidare att det inte finns någon bestämd startpunkt eller 

slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsakten. Subjekt och objekt, helhet och del, 

forskarens förförståelse och perspektivförskjutningarna i pendlingen är allt det som utgör en 

helhet som frodas och utvecklas. En hermeneutiker anser att mänsklig verklighet är av 

språklig natur, att man i och genom språket kan skaffa sig vetskap om det genuint mänskliga. 

Patel och Davidson (2003) anser att hermeneutikern visar att man kan tolka hur mänskligt liv, 

existens, kommer till uttryck i det skrivande och talande språket samt i människors ändamål 

och handlingar. Människor har syften och intentioner som yttrar sig i handling och språk vilka 

går att tolka och förstå betydelsen av.   

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Efter att ha bestämt studiens syfte utsågs vilka barn som skulle ingå i undersökningsgruppen. 

Målet med studien var att få en ökad förståelse för flickors respektive pojkars lekmönster ur 

ett genusperspektiv. Vi valde att studera alla barn i den förskoleklass vi valde som 

undersökningsgrupp. Dessa tolv barn bestod av sex pojkar och sex flickor i fem till sex års 

ålder. Löfdahl (2004) menar att barnen vid denna ålder är mer självmedvetna om sina 

könsroller än de yngre barnen, de vet vilket kön de tillhör och väljer därför en kompis av 

samma kön att leka tillsammans med.  

4.3 Informationshämtande metod 

Vårt syfte och frågeställningar riktar in sig på att studera fri lek genom observationer sett ur 

ett genusperspektiv i en förskoleklass samt genom intervjuer få barnens uppfattningar av 

detta. I den teoretiska grunden har vi använt oss av det sociokulturella perspektivet där 

samspel och kommunikation människor emellan i sociala sammanhang är grunden. Lökken 

och Söbstad (1995) menar att när man observerar barns spontana lek handlar det om att 

observera vad barnen leker och vem de väljer att leka tillsammans med när de själva får 

bestämma. Författarna menar vidare att mänskligt beteende måste förstås med utgångspunkt i 

den kontext som det förekommer i. Vi har använt oss av kvalitativa metoder eftersom att vi 

ville undersöka barnens fria lek under vanliga förhållanden i barnens liv i förskoleklassen. I 

kvalitativa undersökningar studeras fenomenet i sin naturliga miljö (Lökken och Söbstad 

1995).  Vi har även utgått från en fenomenologisk teori där målet är att redogöra för 
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handlingar och händelser på det sätt som individen upplever dem. Därför valde vi intervjuer 

samt strukturerade och ostrukturerade observationer med barnen för att få en uppfattning om 

barnen är medvetna om sina egna lekmönster ur ett genusperspektiv. 

 

4.4 Genomförande  

Våra observationer och intervjuer har genomförts i en förskoleklass i Lappland några timmar 

per dag i en veckas tid. I denna förskoleklass har vi nyligen haft en fem veckors praktik. 

Pedagogerna delade in barnen i två intervjugrupper där vi blev tilldelade en grupp var. Under 

observationerna så valde vi att använda samma grupper som vi intervjuade. Denna uppdelning 

av observationerna gjordes för att vi inte skulle missa att registrera all information. Barnen har 

observerats och intervjuats i deras inomhus miljö under deras fria lek. Eftersom syftet var att 

studera fri lek ur genusperspektiv i en förskoleklass samt barnens uppfattningar av detta har vi 

gjort individuella intervjuer och barnen har observerats i den fria leken för att vi på så vis 

också skulle kunna upptäcka vilka barnen väljer att leka med, i vilket rum de väljer att 

uppehålla sig i samt vad de väljer att engagera sig i. Vi började våra observationer med att 

använda oss av ett strukturerat observationsschema med bestämda kategorier (Bilaga 1). Detta 

observations schema har använts cirka tre timmar per dag i en veckas tid. Vi har observerat 

varje barn, tills dess att pedagogen avbrutit den fria leken, vid fem tillfällen allt ifrån 1 minut 

till 20-30 minuter. Vi har också använt oss av ostrukturerade observationer där vi inte 

använde ett observationsschema utan fångade varje tillfälle och antecknade ner det på papper. 

Vi har antecknat ner ord för ord vad barnen har sagt under varje observations tillfälle. Innan vi 

genomförde intervjuerna så anordnade vi först en samling med barnen och pedagogerna där vi 

talade om att de skulle bli intervjuade. Vi informerade barnen hur intervjuerna skulle gå till 

och gav exempel på vad vi skulle intervjua dem om, så de skulle känna sig trygga med att bli 

intervjuade. Intervjuerna med barnen har ägt rum vid ett tillfälle per barn. Alla intervjuer har 

genomförts med en av oss och ett barn i taget för att få information om deras individuella 

tankar om den fria leken sett ur ett genusperspektiv. 

Förskoleklassens verksamhet och miljö där intervjuerna och observationerna utfördes såg ut 

på följande sätt: barnen hade tre rum som de kunde vistas i. Pedagogerna har delat upp 

rummen efter olika funktioner och kallade dem vid namn efter olika planeter. Ena rummet 

som kallades solen var ett stort rum som de delat in i olika avdelningar. En avdelning var 

bygg och konstruktion där barnen har tillgång till lego, kaplastavar (ett slags platta, 

rektangulära trästavar), bilar, bilmattor och jovo (ett slags byggplattor i plast). Den andra 
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avdelningen var målar hörnan där barnen hade tillgång till penslar, färgpaletter, bord, stolar, 

målar stativ, m.m. I tredje avdelningen som barnen kallade dockvrån fanns dockor, 

dockvagnar, docksängar, dockkläder, bord, stolar, spis, diskbänk, kastruller, grytor, tallrikar, 

muggar, bestick m.m. Det andra rummet som kallades Jupiter var ett litet rum som hade en 

soffa, bord, bokhylla, cd-spelare samt cd skivor m.m. Det tredje rummet som kallades 

Saturnus användes även av pedagogerna som samlingsrum. Där finns en större golvyta för 

barnen att vistas på. I rummet finns stolar, bord, skåp med olika sorters pyssel exempelvis 

flirtkulor, pärlor, stenar, piprensare, olika sorters tyg stuvbitar, pärlplattor i olika sorters 

storlekar m.m. Där fanns även cd spelare, White board, saxar, pennor, barnens egna lådor, 

bokhylla med barnens pärmar samt lärarnas aktivitetspärmar m.m. 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Eftersom att det krävs tillstånd av målsman för att som student kunna observera och intervjua 

barnen har detta gjorts med hjälp av pedagogerna. När vi kontaktade förskolan som vi ville 

använda i vår studie frågade vi pedagogerna hur vi på bästa sätt kunde informera föräldrarna 

om vårt besök och anledningen till besöket. Pedagogerna föreslog att de skulle skriva i alla 

barns kontaktböcker om detta och att föräldrarna skulle få en chans att meddela om de inte 

ville att deras barn skulle medverka. Innan vi började intervjua och observera barnen 

informerade vi dem att de inte behövde medverka om de inte ville för att inte känna ett tvång 

inför vår vistelse. Vi valde att inte observera några känsliga förhållanden där det fanns risk att 

barnen utsattes för psykisk eller fysisk skada eller kränkningar och vi har bara observerat 

barnen i utrymmen som de normalt brukade använda för lek och som var väldigt öppna. 

Lökken och Söbstad (1995) anser att man som forskare måste noga överväga om det är rimligt 

att tvinga in barnet i situationer som det egentligen inte vill delta i.  

 

Vi har skrivit på ett sekretessavtal eftersom att vi är verksamma inom förskolan och vi har 

även beskrivit våra observationer och barnens intervjuer anonymt i vår rapport. Även 

förskolan har framställts anonymt så att ingen kan uppfatta vem eller vilka barn som deltagit i 

våra undersökningar. Lökken och Söbstad (1995) menar att det är väsentligt att material som 

framkommit under en praktikperiod hanteras anonymt och att föräldrarna får information om 

att praktikanterna utför undersökningar. En viktig sak som man alltid ska komma ihåg när 
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man utför observationer eller intervjuer är att tystnadsplikten gäller för aktören. All 

information som man får och har tillgång till är sekretessbelagda uppgifter. Björndal (2005) 

menar att tystnadsplikten är viktig för dem som har tillgång till observations eller intervju 

materialet. Detta är något som vi har varit väldigt noga med och det är bara vi som har tagit 

del av materialet. Johansson (2003) skriver att det i fenomenologisk forskning är väsentligt att 

framställa resultaten på ett omtänksamt och respektfullt sätt i beskrivningar, tolkningar och i 

diskussionen av resultatet eftersom att barnen är i en underordnad position gentemot 

forskaren. 

 

 

4.6 Observation  

 

Vi har valt att vara icke deltagande observatörer och ansträngde oss att hitta en plats i 

utkanten av situationen under observationerna för att på så sätt inte påverka barnens lek. 

Platsen för observationen är viktig för en icke deltagande observatör menar Patel och 

Davidson (2003) och den bör vara så att observatören inte väcker uppmärksamhet och 

påverkar barnens lek. Syftet med denna studie var att undersöka den fria leken i en 

förskoleklass ur genusperspektiv samt barnens upplevelser av detta. Vi har därför använt 

observationer eftersom de är passande vid insamling av information i de områden som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer.  

 

Lökken och Söbstad (1995) menar att den vanligaste indelningen av observationer är 

strukturerade och ostrukturerade. I en strukturerad observation vet man vad man ska iaktta 

och vad som sannolikt kommer att ske och man kan med fördel använda sig av ett slags 

schema. Vi valde att göra ett observationsschema, som vi använde under våra observationer, 

med bestämda lekkategorier, möjlighet att notera vem som lekte med vem och vilka 

ytrymmen som användes (Bilaga 1). Enligt Patel och Davidson (2003) har strukturerade 

observationer som utgångspunkt att beskriva vilka förhållanden och beteenden som skall ingå 

i observationen. 

Patel och Davidson (2003) skriver att det finns många sätt att göra ett observationsschema på. 

Det finns några generella principer för konstruktionen och dessa är: 

* kategorierna ska vara väl definierade så att det är lätt för observatören att lätt identifiera 

beteenden som avses,  
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* kategorierna måste vara varandra uteslutande, dvs., ett handlingssätt får bara vara möjligt att 

notera i en enda kategori. 

* antalet kategorier får inte vara vare sig för litet eller för stort. 

* Observationsschemat ska vara så utarbetat att det är lätt för observatören att göra sina 

anteckningar. 

Den ostrukturerade observationen kan inte planeras i förväg utan man noterar det som sker för 

stunden. Patel och Davidson (2003) menar att ostrukturerade observationer används oftast i 

undersökande syfte för att man ska kunna skaffa så mycket information som möjligt omkring 

ett visst problemområde. I ostrukturerade observationer ska observatören ha relativ god 

vetskap både empiriskt och teoretiskt om problemområdet. Alla observationer har avslutats 

när den fria leken avbrutits av pedagogerna. Trots att det är synsinnet som är det mest centrala 

i en observation har även lukt, hörselintryck och beröring betydelse för vad man uppfattar 

vara väsentligt under en observation enligt Lökken och Söbstad (1995). Vi har försökt att 

lyssna på barnens tonlägen och försökt att uppmärksamma hur barnen har använt olika 

ansiktsuttryck och kroppsgester för att kommunicera med varandra i den fria leken.  

 

 

4.7 Intervju  

Vi valde att använda oss av intervjuer för att få en mer förståelse för barnens uppfattningar 

om genus. Våra intervjuer utfördes i en förskoleklass som vi nyligen haft fem veckors praktik. 

Pedagogerna informerade barnen om vårt besök och att vi ville intervjua dem. Detta gjorde att 

vi redan hade skapat en god kontakt med barnen innan vårt besök. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) och Lökken och Söbstad (1995) anser att kontakten mellan intervjuaren 

och barnen kan underlättas om barnens pedagog har informerat barnen om intervjun och vad 

frågorna ska handla om redan innan den sker. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

menar att har man fått en god kontakt med barnet finns det större förutsättningar att det delar 

med sig av sina tankar och om man inte lyckas skapa en tillit kommer det mest sannolikt att 

vara återhållssam med vad det berättar. Författarna anser vidare att det som är mest 

väsentligast för att skapa en positiv relation mellan barn och intervjuare är att visa respekt för 

barnen och deras känslor och denna relation får sin grund redan vid första kontakten mellan 

barn och intervjuare. Om barnen visar tendens att inte orka medverka i samtalet mer så måste 

intervjuaren visa respekt för detta och fullfölja samtalet en annan gång när barnet är mer 
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motiverad. Vi upplevde inte att något barn ville avsluta intervjun utan alla barn har svarat på 

våra frågor. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att det finns en stor variation av sätt att 

tänka i en barngrupp beroende på i vilken social och kulturell kontext barnet är uppvuxen i. 

Frågornas utformning vid en intervju måste hela tiden relateras till syftet om man vill ta reda 

på hur barn exempelvis uppfattar en situation eller en aktivitet. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) och Lökken och Söbstad (1995) menar att planeringen av intervjutillfället 

är väsentlig och man bör välja en lugn plats där barnen ska kunna koncentrera sig så att de 

inte förlorar intresset för intervjun. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) bör 

man för att få en god kontakt med barnen sitta mitt emot varandra så att man har ögonkontakt 

och även tidpunkten är viktig så att barnen inte känner sig trött eller ivrig att påbörja eller 

sluta ett moment eller aktivitet.  Vi valde ett rum som barnen normalt använde i sin dagliga 

vistelse som det fanns en dörr till. Vi intervjuade barnen direkt efter ett avslutat moment som 

exempelvis en rast för att inte avbryta deras aktivitet eller lek.   

 

 Vi har använt oss av strukturerade intervjuer som enligt författarna Lökken och Söbstad 

(1995) medför att frågorna i intervjun kommer i en förbestämd ordning som man inte ändrar 

på vilket vi har följt. Vi valde att inte spela in intervjuerna då de innehöll endast få frågor. Vi 

hade enkla, lättförstådda frågor med öppna svarsalternativ för att barnen inte skulle ha 

problem med att förstå frågornas innebörd. Vi lät barnen även ha god tid till att besvara 

frågorna.  Vi var lyhörda för barnens svarsalternativ och hade ögonkontakt med barnen för att 

de skulle känna att vi var intresserade av deras svar.  

Patel och Davidson (2003) skriver att om den kvalitativa intervjun har en hermeneutisk 

inriktning så spelar förmågan till förståelse en väsentlig roll. Avsikten är att få en djupare 

förståelse för individen och dennes livsvärld. Patel och Davidson (2003) anser att syftet med 

en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera kännetecken och egenskaper hos något, 

till exempel den intervjuandes tolkningar om något fenomen eller om dess livsvärld. 

Johansson (2003) menar att om vi vill förstå barns perspektiv måste vi ta reda på våra egna 

perspektiv. Det betyder att vi bör vara medvetna vilken barnsyn vi har, vilket sätt vi talar om 

och till barn och vilka strategier vi använder för att försöka förstå och möta barnens uttryck 

för mening. I teorin om livsvärlden influerar omgivningen runt barnen hur de beter sig och det 

framkommer i barnens rörelser, uttryck och språk. Hon skildrar att vi kommunicerar med 
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andra människor och på det sättet blir det en del av vår värld och vi en del av deras och utgår 

då från den fenomenologiska livsvärldsteorin. Hansen Orwehag (2013) anser att barn och 

barns yttranden måste förstås utifrån det sammanhang där de befinner sig eller som de rör sig 

mellan. Barn kan aldrig ses avskilt utan alltid i relation till ett sammanhang. Man måste även 

se på förhållandet till andra barn för att kunna förstå det enskilda barnet. Författaren menar 

vidare att en väsentlig aspekt är att inse att även barns perspektiv är endast ett av flera 

möjliga, dvs. inte heller barnen har ensamrätt till ”hela sanningen”. 

 

4.8 Tolkning  

När vi har gjort en tolkning av resultatet har vi haft som utgångspunkt det hermeneutiska 

perspektivet och sociokulturell samt fenomenologisk teori. När våra observationer och 

intervjuer var slutförda så satte vi oss ner tillsammans för att tolka och analysera det vi 

iakttagit och registerat. Vi sammanställde det vi tolkade som mest betydande för våra 

forskningsfrågor. Genom vår tolkning försökte vi förstå de vi sett och hört av det vi 

registrerat. När vi har analyserat intervjusvaren har vi försökt tolka om barnens svar var 

genuina eller om de svarat vad de tror att vi ville höra. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) och Lökken och Söbstad (1995) menar att man som intervjuare måste ha i åtanke att 

barnen vanligen anstränger sig att lista ut vad den vuxne vill ha reda på. 

 

Lökken och Söbstad (1995) nämner vikten av att skriva ner observationerna så fort de är 

avslutade och att därefter analysera iakttagelserna för att få ett utbyte av resultatet. De nämner 

vidare att en observation många gånger består av en iakttagelse av barn ur de vuxnas 

synvinkel där de egna erfarenheterna och teoretiska kunskaperna utgör grunden. Detta måste 

man ta hänsyn till under hela observationen enligt Lökken och Söbstad (1995) vilket vi 

använde oss av när vi gjorde observationer och intervjuer. Vi anser att syftet med att noggrant 

skriva ner all information under intervjuerna och observationerna är att man annars lätt 

glömmer vad man sett och att man då tappar information under intervjuerna. Det är en väldigt 

viktig process att anteckna ner all information man får. Björndal (2005) anser att det är 

väsentligt att man direkt efter en observation sätter sig ner och antecknar ner sina reflektioner 

och upplevelser.  
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4.9 Validitet och Reliabilitet 

Patel och Davidson (2008) anser att det är betydelsefullt för forskare att grundligt beskriva 

själva undersökningsprocessen. Klapp (2013) menar att en undersöknings validitet fastställer 

ifall vi lyckas mäta det vi säger oss mäta. Hur väl vi mäter olika slags fenomen berör även 

reliabiliteten och kvaliteten på mätinstrumentet. Vi har använt oss av flera olika metoder för 

att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Under våra intervjuer och observationer så hade 

vi i åtanke att vi var välkända aktörer för barnen. Detta är något som man måste tänka på när 

man gör observationer och intervjuer. I vissa fall kan det vara en positiv sak t.ex. under 

intervjutillfällena då barnen i detta fall känner en stor trygghet och har lättare att öppna upp 

sig och kan tala om vad de känner och tycker. Lökken och Söbstad (1995) framhåller fördelar 

med att samtidigt använda sig av flera olika metoder för att öka noggrannheten i studiet av ett 

visst fenomen. 

 

Vidare menar Lökken och Söbstad (1995) att det finns olika felkällor vid observationer som 

man bör vara observant på. En av dessa felkällor är ”Haloeffekten” som medför att man mer 

generellt har en viss tendens att värdera en speciell egenskap ifrån den allmänna uppfattning 

vi har om personen i fråga. Med det menas att det är enkelt som observatör att endast se det 

som är positivt hos någon eller något på grund av att man kan ha förutfattade meningar 

angående det man observerar. En annan felkälla man bör ta hänsyn till är hur ens egna olika 

personliga omständigheter som exempelvis utbildning, erfarenheter, behov och motiv kan 

påverka observationen på ett negativt sätt. Detta kan lätt uppstå om man är ute efter att bevisa 

något. Öhman (2007) skriver att man som forskare behöver göra sig medveten om det 

perspektiv man själv utgår ifrån när man refererar till barns perspektiv. Författaren anser att ta 

barns perspektiv är att kunna lyssna, se och försöka tolka barns sätt att vara. Det handlar 

också om att verka utifrån en tillförlitlig generell kunskap om barns utveckling och lärande 

och dels en speciell kunskap om det enskilda barnets erfarenheter och förutsättningar. Man 

måste försöka ta reda på vilken verklighet barn lever i och hur de själva konstruerar denna 

verklighet. Vi har strävat efter att hålla oss objektiva i våra undersökningar och samtidigt vara 

medvetna om våra egna fördomar. 

 

5. Resultat  

5.1 Presentation av resultatet 
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Vårt syfte med denna studie är att studera fri lek ur ett genusperspektiv i en förskoleklass samt 

barnens uppfattningar om detta. Här har vi beskrivit de resultat som framkommit i studien av 

flickor och pojkars lekmönster i den fria leken. Vi har sammanställt resultatet av de 

strukturerande observationerna från ett observationsschema (Bilaga 1) och vi har även 

presenterat exempel från de ostrukturerade observationerna (Bilaga 2) som skett genom 

berättande observationer. Slutligen presenteras olika exempel från intervjuerna med barnen 

för att få en insyn i deras individuella uppfattningar om leken sett ur ett genusperspektiv. 

 

 

5.2 Resultat av observationerna 

 

När vi har observerat har det framkommit att barnen har fler aktiviteter än vad de har uppgett i 

intervjuerna. Många av barnen spelar mycket spel, ritar och målar könsblandat men pysslar 

med exempelvis pärlplattor för det mesta könsbundet. Överlag så dominerar de könsblandade 

aktiviteterna där barnen leker olika slags rollekar där pojkarna oftast får en lägre status och de 

får för det mesta inte bestämma strukturen på lekarna. Vi upptäckte även skillnader i hur 

flickor och pojkar använde sig av samma leksaker. När flickorna exempelvis byggde lego så 

konstruerade de hus, djur och boplatser till djuren medans pojkarna byggde bilar, rymdskepp, 

flygplan, pistoler och lasersvärd.  

 

5.2.1 Observation av flickor och pojkars gemensamma lekar 

 

Olika slags rollekar dominerade den gemensamma leken. När barnen lekte rollekar som 

”mamma pappa barn” var det inte något som pojkarna valde att göra när de bara var pojkar 

tillsammans, utan de gånger vi uppmärksammade pojkar i lek i hemmet så var det i samspel 

med flickor. De rollekar som var populära i de könsblandade lekarna var rollekar med olika 

slags djur. Vi såg att flickorna och pojkarna tillsammans exempelvis kunde använda 

kaplastavar dvs. platta smala byggstavar i trä, lego, pärlplattor och ritmaterial. 

Här följer ett exempel på pojkar och flickors gemensamma fria lek: 

 

Det är tre flickor och två pojkar som är i Solen och en av flickorna frågar pojkarna om de ska 

leka vargleken. 
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– Ja, jag vill vara en varg som har krafter med svärd och sånt, säger en av pojkarna och tittar 

på flickorna. 

– Jag har också krafter jag kan försvinna och så är jag jättestark, säger en av flickorna.  

De pratar med varandra och alla berättar vad de har för slags krafter. De springer runt i solen 

och igenom rummen och tillbaka till solen igen. Under lekens gång ändrar de sina krafter för 

att försöka vara starkare än de andra. Båda pojkarna har lasersvärd som de har byggt av jovo i 

handen. Med lasersvärden förvandlar de det barn som är närmast på olika sätt så att de 

exempelvis inte är lika stora eller har förmågan att spruta eld.  

 

5.2.2 Observation av flickors lek 

 

I resultat framkom det att flickorna i större utsträckning än pojkarna valde aktiviteter som att 

leka i hemmet där de lekte ”mamma pappa barn” eller olika rollekar med djur. Flickorna 

lyssnade även i större utsträckning än pojkarna på musik och ville många gånger dansa och 

sjunga. Vid ett tillfälle så lekte fyra flickor i Solen med plastmat, bord, stolar, kuddar och 

filtar. De börjar diskutera vem som ska vara vem, vad de ska laga för mat och vilket slags djur 

de ska leka. 

Här följer ett exempel på flickornas fria lek: 

 

– Jag delar upp alla i tur ordning, du blir först sedan du och sist blir du och du blir hund!!, 

säger en av flickorna. 

– Varför ska jag alltid vara vald sist det är orättvist faktiskt!!, säger flickan då.  

– Ja men okej då ändrar vi väl då så inte du blir sist börja inte bråka nu, säger den första 

flickan. 

– Smaka på min goda efterrätt, säger en av flickorna. 

– Men ska vi inte gå ut nu? säger en annan av flickorna. 

– Voff, voff, voff, säger flickan som är hund. 

– Näää inte nu!!! Hallåå! ni förstår inte mitt språk för jag e ju en hund och jag vill äta, säger 

flickan som är hund. 
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– Okej!, men här har du lite mat, säger en av flickorna och ger ”hunden” ett fat med plastmat. 

De fortsätter att mata hunden och diskutera vad de ska göra när hunden är mätt. De 

bestämmer sig i leken för att de ska gå ut eftersom hunden med namn Alfa måste rastas och 

leka av sig. De går allesammans iväg en bit och då säger hunden att den har fått ont i benet. 

Alla flickor svarar att då måste gå in och ta hand om hunden och ge den medicin. De 

bestämmer tillsammans vad de ska göra för att hunden ska bli frisk. 

 

5.2.3 Observation av pojkars lek 

 

Enligt våra observationer så lekte de flesta av pojkarna konstruktionslekar som att bygga med 

lego, kaplastavar, jovo och bilar men även rollekar med djur. De gjorde även pärlplattor, 

ritade och sprang runt och jagade varandra. Vid ett tillfälle lekte fyra pojkar på bilmattan i 

Solen. De bygger med kaplastavar på mattan och det finns många bilar runt pojkarna. 

Här följer ett exempel på pojkarnas fria lek: 

 

– Min buss ska stå där, säger en av pojkarna och placerar bussen ovanpå ett bygge av 

kaplastavar. 

 

– Nej, du ska stå där, säger en annan av pojkarna och pekar på en del av mattan som det står 

buss på. 

 

– Jag vill också ha min bil på garaget, säger den tredje pojken och sätter upp sin bil på 

kaplastavarna. 

 

En av pojkarna säger inte så mycket till de andra men han gör bil-ljud och kör runt på mattan. 

Pojkarna leker tillsammans och bestämmer att de måste bygga ett speciellt garage till bussen 

eftersom att den är så stor. De leker länge tillsammans tills en pedagog ringer i en klocka och 

säger att det är frukt stund. 

 

5.3 Resultat av intervjuerna 
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Vi har sammanställt intervjufrågorna (Bilaga 3) med de utvalda barnen och kommit fram till 

följande svar. 

 

 

5.3.1 Resultat av flickornas intervjusvar 

1a. Vad tycker du om att leka här i skolan? 

Några svar från flickorna kunde vara 

 

”Leka kissen och räven” 

 

”Vargleken vi är vargar” 

 

”I Jupiter och leka hundlekar med flickorna, varglekar med flickor och pojkar” 

  

 

1b. Varför? 

Några svar kunde vara 

 

”För att min kompis är en kisse och rävar och hon säger var vi ska gå” 

 

”Man kan vara jätte många vargar med, alla är vargar, vi har krafter” 

 

”Låtsas att man är skadad och då kommer min kompis och hjälper och när min andra kompis 

trollar och säger att vi är i en fantasi värld och han är trollkarl” 

 

 

2. Var i skolan tycker du om att leka? 

Några svar kunde vara 

 

”I Solen och i dockvrån i Solen” 

 

”Solen” 

”I Jupiter med min bästa kompis” 
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3.a Vilka/Vem brukar du leka med här i skolan? 

Några svar kunde vara 

 

”Med flickorna” 

”Med pojkarna, med alla” 

 

”Med flickorna ibland med pojkarna, mest med min tjej kompis ibland är vi osams men det 

går fort över” 

 

 

3.b Varför? 

Några svar kunde vara 

 

”För att det är mina allra bästa kompisar, vi brukar leka roliga lekar” 

 

”Alla, min kill kompis mest” 

 

”Med tjejerna” 

 

 

4 Vad brukar pojkar leka här i skolan? 

Några svar kunde vara 

 

”De leker med bilar mest” 

 

”Krigslekar” 

 

”Bilar, bygger mycket lego och jovo” 

 

 

5 Var brukar pojkar leka här i skolan? 

Några svar kunde vara 
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”Ute” 

 

”Mest i Solen” 

 

”Dom springer runt överallt” 

5.3.2 Sammanfattning av flickornas intervjusvar 

 

Solen var det rummet som flickorna sa att de lekte mest i under den fria leken och de lekte 

djur lekar som exempelvis något de kallade ”vargleken” och ”kissen och räven” och hund 

lekar. De lekte även mamma, pappa och hund leken där de lagade mat och rastade familjens 

hund. Flickorna berättade också att de gillade att lyssna på musik och dansa. Endast en har 

nämnt att hon tillverkar spel. När vi frågade varför de väljer just dessa lekar svarade de flesta 

att det var på grund av valet av kamrat och antalet kamrater. De svarade även att det berodde 

på vilken lek som valdes. 

 

Bland flickorna skiftade antalet kompisar de brukar leka med, men de flesta lekte med tre 

eller fler. Hälften av flickorna har svarat att de leker bara med flickor de andra har svarat att 

de leker med båda könen. Inget barn svarade att de inte hade några kompisar eller att de lekte 

ensam. När vi frågade varför de lekte med vissa kamrater svarade de flesta att det berodde på 

att de valde att leka med sin och sina favorit kompisar. 

 

När vi frågade flickorna vad pojkar brukar leka svarade de att pojkarna oftast bygger med 

lego eller leker med bilar men att även de brukar leka vargleken tillsammans med flickorna. 

De svarade att pojkarna leker lite var stans och att de även lekte ute. 

 

 

5.3.3 Resultat av pojkarnas intervjusvar 

 

1.a Vad tycker du om att leka här i skolan? 

Några svar från pojkarna kunde vara 

 

”Leka med bilar, kapplastavar, jovo” 
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”Allt möjligt men om jag ska säga nåt så krigslekar” 

 

”Byggsaker, musik, pärla” 

 

 

1.b Varför? 

Några svar kunde vara 

 

”Det är så roligt att leka med detta ” 

 

”För att jag gillar att leka med pojkarna” 

 

”Roliga och ibland har man inte lust och leka” 

 

 

2 Var i skolan tycker du om att leka? 

Några svar kunde vara 

 

”Jupiter där kan man lyssna på musik, pärla och vara ute” 

 

”Solen, Jupiter och ute” 

 

”Inne och ute” 

 

 

3.a Vilka/Vem brukar du leka med här i skolan? 

Några svar kunde vara 

 

”Både pojkar och flickor jag leker med alla nästan” 

”Jag leker med alla” 

 

”Jag leker bara med pojkarna” 
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3.b Varför? 

Några svar kunde vara 

 

”För att min bästis alltid är med i lekarna” 

 

”Krigslekar med killarna” 

 

”Jag gillar att leka med killarna” 

 

 

4 Vad brukar flickor leka här i skolan? 

Några svar kunde vara 

 

”De pysslar mest med dockor och sånt” 

 

”Dansar och leker vargleken” 

 

”Att dom är olika djur och matar djuret ” 

 

 

5 Var brukar flickorna leka här i skolan? 

Några svar kunde vara 

 

”Solen i hörnan” 

 

”Jupiter” 

 

”I Solen” 

 

5.3.4 Sammanfattning av pojkarnas intervjusvar 
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Enligt våra intervjusvar så var det bara en av pojkarna som inte lekte krigslekar eller 

konstruktionslekar. Överlag så dominerade krigslekar och lek med bilar. Krigslekarna kunde 

bestå av lego och jovo som de använde för att bygga olika slags vapen och flygplan. När de 

lekte med bilarna användes uteslutande en tillhörande bilmatta där de även byggde garage 

utav kapplastavar. När vi frågade varför de valde just dessa lekar svarade de flesta att de var 

på grund av att det var roligt att leka med just de leksakerna och en del svarade att de berodde 

på vilken kamrat de valde att leka med.  

När vi frågade var de tycker om att leka så var svaren ganska varierande. De hade inget rum 

som de oftast uppehöll sig i. 

 

En av pojkarna har svarat att han leker endast med tre barn och de andra har svarat att de leker 

med minst sex andra barn. De flesta svar vi fått av pojkarna var att de leker könsblandat. 

Ingen av pojkarna svarade att de inte hade några kompisar eller att de lekte ensam. När vi 

frågade varför de leker med vissa barn svarade de flesta att det berodde på att de valde sin 

favorit kamrat och några att det berodde på vilken lek de lekte. 

 

När vi frågade pojkarna vad flickorna brukar leka svarade de att flickorna mest lekte olika 

slags rollekar, pysslade och dansade. På frågan var flickorna leker så svarade de att de leker 

mest i solen i en hörna där de har tillgång till dockor, bord, stolar, plastmat och dyl. 

 

 

5.3.5 Sammanfattande resultat 

 

Vår studie visar att de flesta av de barn som deltagit mest leker könsblandat under den fria 

leken i förskoleklassen och då dominerade olika slags rollekar. De valde lekkamrater utifrån 

vilken som var deras allra bästa kamrat och beroende av vilken lek som valdes. Detta val var 

det samma när de lekte könsblandat och könsbundet. Barnens val av aktiviteter var varierade 

beroende på vilket kön barnen tillhörde. Flickornas val av lekar dominerades av rollekar med 

djur eller i hemmet samt skapande aktiviteter såsom rita och pyssla. I pojkarnas val av 

aktiviteter förekom främst konstruktionslekar, lek med bilar, krigslekar och rollekar med djur. 

De flesta av barnen lekte i större grupper och det rummet som användes av flest barn var 

”Solen”. Flickorna uppmärksammade att pojkarna leker könsblandat medans pojkarna inte 

nämner att de leker könsöverskridande.   
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6. Diskussion  

 

6.1 Presentation av diskussionen 

 

Avsikten med studien var att undersöka och få en vidare förståelse av den fria leken i en 

förskoleklass ur genusperspektiv samt barnens uppfattningar av detta. Med hjälp av 

observationer och intervjuer har vi undersökt vilka olika aktiviteter flickor och pojkar väljer i 

den fria leken. Vi har även strävat efter att få kunskap om barnen leker könsblandat eller inte. 

 

 

6.2 Metoddiskussion  

 

I denna studie har vi genomfört observationer av barnen i sin fria lek, eftersom det är i den 

som barnen har möjlighet att själva välja aktivitet samt kamrater. Vi har även haft 

strukturerade intervjuer med barnen. 

Vi har valt att vara icke deltagande observatörer och vi upplevde att barnen inte kände sig 

besvärade av vår närvaro. Detta kan bero på att vi besökt denna förskoleklass i fem veckor 

under en nyligen gjord praktik. Det negativa med att vara en känd aktör är att under 

observationerna så kan barnen ha svårt för att leka när man sitter och observerar dem. De kan 

lätt tappa fokus och komma och prata med observatören under observationerna och detta var 

också något som hände när vi utförde våra observationer. Överlag så gick observationerna bra 

och barnen var fokuserade i sin fria lek. Patel och Davidson (2003) menar att vara okänd 

observatör medför även en del pragmatiska problem. Det finns risk att observatören i vissa 

positioner inte kan observera allt som han skulle behöva observera. Det som blir problem för 

den okände observatören är att anteckna sina observationer. Han måste kanske hålla en mängd 

observationer i minnet under en längre tid, vilket kan orsaka minnesfel. De menar vidare att 

en icke deltagande observatörs närvaro kan påverka människorna så att deras uppförande blir 

annorlunda till en början. Man bör vänta en liten stund med att observera tills när 

människorna har vant sig med observatörens närvaro. Vi har använt oss av ett 

observationsschema under våra strukturerade observationer. Genom denna metod kunde vi 
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föra noggranna och utförliga noteringar av barnens aktiviteter. Om vi bara hade använt oss av 

ostrukturerade observationer hade vi med största sannolikhet inte kunna få ett så detaljerat 

resultat. Vi turades om att observera barnen vid olika tillfällen under barnens fria lek. Lökken 

och Söbstad (1995) nämner att man kan man åstadkomma en noggrann och allsidig 

observation om två observatörer jämför vad de har sett i en och samma situation. Detta är 

något vi hade kunnat prövat att göra för att se om det kunde ha påverkat resultatet av 

observationerna. Lökken och Söbstad (1995) menar att man kan använda sig av videotekniken 

för att flera personer då kan jämföra sina upplevelser. Om vi haft tillgång till en videokamera 

hade den kanske kunnat registrera både muntliga signaler och kroppsspråk som man annars 

kan missa vid skriftliga anteckningar. Vi har dock på grund av tidsbrist och kunskapsbrist inte 

använt oss av en videokamera. Lökken och Söbstad (1995) påpekar att en videokamera dock 

inte registrerar vad som sker utanför kamerans räckvidd. 

 

Lökken och Söbstad (1995) tycker att en nackdel med observation är att den är tidskrävande 

och att den bara i undantagsfall ger något utbyte av de iakttagelser man får om man inte 

skriver ner och analyserar dem. Vi anser att det har varit en bra metod att använda för att 

samla information i vår studie. Vi har inte haft några bortfall på grund av sjukdom eller annan 

ledighet men vi hade det i åtanke och planerade därför in en extra dag för våra observationer 

och intervjuer. En nackdel med observationer som Patel och Davidson (2003) beskriver är att 

man bör vara förberedd på att det kan ske oberäknade företeelser som gör att det blir omöjligt 

att fortsätta observationerna.  

 

När vi skulle intervjua barnen så anordnade vi först en samling där vi talade om att vi skulle 

intervjua dem och vad vi ville fråga om. Vi gav exempel på frågor vi skulle ställa så att de 

skulle känna sig trygga med att bli intervjuade. Hansen Orwehag (2013) anser att när man 

intervjuar bör man fånga barnens intresse och motivation så att de aktivt vill delta i intervjun. 

Vi hade strukturerade samtal med barnen för att få så tillförlitliga svar som möjligt. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att det strukturerade samtalet går ut på att 

leda barns uppmärksamhet och tänkande mot ett specifikt mål. Vi ställde frågorna i 

berättandeform, ”Kan du berätta för mig vad du tycker om att leka här i skolan?” och använde 

öppna svarsalternativ. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att liknande frågor 

inte tillåter barnen berätta om vad som helst utan man då som intervjuare fört in berättandet 

på det specifika område som ska utforskas. Vi hade följdfrågorna ”Varför?” som vi tyckte 

passade barnens förutsättningar. Patel och Davidson (2003) tycker att ”Varför” frågor är bra 
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att använda som uppföljningsfrågor. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att 

det är via uppföljning av barnens svar samt att få dem att formulera sina tankar som är själva 

poängen med intervjun. Vi tyckte att det var bra att använda sig av ”Varför” som följdfråga i 

våra intervjuer för att man får mer information och mer utförliga svar av barnen. Lökken och 

Söbstad (1995) skriver att utformningen av frågorna hör till det svåraste med att göra 

intervjuer. Kompletteringsfrågor och utfyllnadsfrågor är viktiga vid kvalitativa intervjuer då 

de kan styras in mot detaljer som gör helhetsbilden mer komplett vilket även Patel och 

Davidson (2003) och Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser. Vi hade kunnat ha 

fler följdfrågor som t.ex. ”Varför vill du leka i det/de rummen?”, ”Varför tror du att 

pojkar/flickor leker just de lekarna?”, ”Är det något du vill tillägga om det vi nyss pratat 

om?” för att få mer information om barnens tankar kring genus. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) anser att man bör undvika frågor där barnet bara kan svara ja eller nej 

eftersom att det inte speglar vad barnet tänker angående det intervjun gäller och därför undvek 

vi sådana frågor. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) bör man undvika 

ledande frågor vilket kan locka fram ett specifikt svar hos barnet. Detta leder till att barnet 

enbart svarar för att tillfredsställa intervjuaren och delar då inte med sig av sina egna tankar. 

Lökken och Söbstad (1995) anser att det kan vara lockande för en intervjuare att ställa 

frågorna på så sätt att respondenten förleds att svara på ett bestämt sätt. Det handlar om att 

man ska försöka undvika frågor där man som intervjuare har en förutfattad mening om ett 

ämne och då förutsätter att respondenten också har viss åsikt om ämnet. Man ska sträva efter 

att ha öppna frågor som inte innehåller förväntningar om att svaren ska gå i vissa riktningar. 

Vi har utgått från detta i utformningen av alla våra intervjufrågor eftersom att vi inte ville 

påverka barnen att ha ett svar som skulle passa in på våra förväntningar. 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) och Lökken och Söbstad (1995) menar att material 

som behövs för genomförandet bör finnas på plats och att använda en bandspelare kan ha 

stora fördelar. Vi valde att inte spela in intervjuerna då de bara innehöll några få lättförstådda 

frågor och vi gav barnen tid att formulera svaren. Genom detta tror vi att resultatet blivit 

samma även om vi skulle ha använt en bandspelare eftersom att vi inte hade några svårigheter 

att hinna anteckna barnens svar.  

 

6.3 Resultatdiskussion  
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6.3.1 Flickors och pojkars gemensamma lek  

När vi observerade den fria leken visade det sig att alla de barn som ingått i studien nästan 

uteslutande valde att leka könsblandat. Detta är något som även Olofsson (1996) beskriver i 

sin studie. De svarade att de valde kamrater efter vilken kamrat eller kamrater som var deras 

favoriter och vilken aktivitet som var roligast. Om vi däremot jämför med Svaleryd (2003) så 

stämmer inte hennes studie med vår. När vi ser på vår sammanställning av intervjusvaren 

framkommer att nästan hälften av barnen svarat att det leker könsbundet vilket vi inte tycker 

är i enlighet med de observationer vi gjort. Det kan bero på att barnen kanske har svarat vem 

som de senast lekte med, vem som de allra helst leker med eller att våra observationer inte 

utfördes under en tillräckligt lång period för att upptäcka det motiv som barnen berättade för 

oss. Enligt Johansson (2003) är livsvärlden en erfarenhetsvärld för barnet men den är också 

delad med andra och i rörelse. Vi är samtidiga i det förflutna, i nuet och i framtiden.  

Det vi har sett i våra observationer och som framkom i våra intervjuer var att barnen leker 

mycket rollekar när de leker könsblandat och att platsen för det mesta var i rummet som 

kallades ”Solen”. Om rollekarna är gemensamma tilldelas pojkarna oftast en lägre status än 

flickorna och de får oftast inte bestämma strukturen på leken. Detta stämmer överrens med 

Löfdahls (2004) forskning som visar att pojkarna i de gemensamma lekarna många gånger får 

en underordnad roll som kontrolleras av flickorna. Hans forskning visar också att när flickor 

och pojkar leker gemensamt är det i första hand pojkarnas favoritteman som framkommer. 

Detta tyckte vi inte stämde med våra observationer där den lek som dominerade var rolleken 

med djur. Denna lek var även något som barnen valde när de lekte rollekar var för sig. 

Corsaro (2005) menar att det förekommer i förskolan i större utsträckning än i skolan att barn 

provar ett agerande som mer sammankopplas med det motsatta könet och att den första 

tydliga sociala differentieringen är den som utgår från olika könstillhörighet. Ju äldre barnen 

blir desto skarpare blir den sociala differentieringen. Detta stämmer med våra observationer. 

När barnen lekte rollekar och delade upp olika roller i kön så var de knutet till det egna könet. 

Enligt Thorne (1993) borde det forskas mer i hur barn samlas för att hjälpas åt att skapa och 

ibland utmana genusmönster. Vi tyckte att vi såg tecken på detta då barnen lekte rolleken som 

de kallade vargleken. Där benämndes inte vargarna med något kön utan det var vargarnas 

olika krafter som var i fokus. Vi såg att pojkar och flickor inte verkade välja lek efter kön utan 

om det var ett intressant tema i leken som exempelvis vargleken. 
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6.3.2 Flickors lek  

 

Enligt Kärrby (1987) leker flickor ofta i par. Detta tycker vi inte stämmer med vårt resultat av 

våra intervjuer och observationerna som visar att flickorna för det mesta lekte i större grupper. 

Olofsson (1996) menar att flickornas lek är cirkulär och de upprepar samma innehåll i 

oändliga variationer. I deras lek förekommer ofta uteslutningar av andra barn och långa 

diskussioner om vem som får vara med och inte. Även Frønes (1994) framhäver att det sker 

ständiga överläggningar och omförhandlingar i leken och detta framkom även av våra 

observationer och syntes tydligt i de rollekar flickorna valde. De dockor som fanns i 

verksamheten och som ibland användes i flickornas rollekar var bara av kvinnligt kön och var 

gjorda i tyg. Enligt Nelson (2007) är många dockor och figurer med sin form stereotypa i 

genushänseende. Dockor som föreställer kvinnor var i detta fall relativt naturtrogna 

avbildningar av ”vanliga” kvinnor.  

 

6.3.3 Pojkars lek  

Från fem års ålder börjar pojkar att hålla samman i grupper (Kärrby 1987). Detta framkom 

även i våra observationer och intervjuer där de väldigt sällan bara lekte två och två. Eidevald 

(2009) uppmärksammar olika studier som visar att även leksaker avspeglar omgivningens 

förväntningar på pojkars och flickors roller. Skillnaderna är så stora att de kan tänkas inverka 

på barnets könsuppfattning och intellektuella förmåga. Författaren skriver vidare att de 

könstypiska leksakerna kan på grund av detta påverka barnens syn på vad som exempelvis är 

passande profession för en man och en kvinna. Vi uppmärksammade att de dockor som fanns 

tillgängliga i förskoleklassen var alla av kvinnligt kön. Det kanske har påverkat pojkarnas val 

av aktivitet i den fria leken. När pojkarna lekte könsbundet lekte de inte med dockorna och vi 

såg inga andra könsneutrala figurer i rummen.  

Vårt resultat visar att pojkar oftast leker konstruktionslekar, lek med bilar och rollekar med 

djur. Enligt Olofsson (1996) leker pojkar och flickor annorlunda och pojkarnas lek är många 

gånger gränsöverskridande och de leker vilda lekar och krigslekar. När de går med i 

flickornas lek så inrymmer de fortfarande samma ämne som det lekte med innan. Detta tycker 

vi stämmer överrens med vårt resultat. Ett exempel som vi kunde se i vår observation var när 

pojkarna leker vargleken med flickorna. När de börjar leka med flickorna så har pojkarna 



 38 

redan med sig lasersvärd som de tidigare tillverkat av jovo och använt vid en tidigare lek. 

Denna tidigare lek handlade om ”Star Wars” som utspelar sig i rymden. 

 

6.4 Avslutande diskussion  

Thorne (1993) skriver att det finns många som ser genus som ett uttryck för naturliga 

skillnader men att det efter 1970-talet framkom ett annat perspektiv, nämligen att barn 

socialiseras in i existerande genusarrangemang. Gannerud (2001) och Svaleryd (2003) menar 

att föreställningar som "manligt" och "kvinnligt" är djupt rotade i vårt kulturarv. Det existerar 

en inofficiell segregering som är privat, psykologisk och osynlig. Genusordningens 

maktperspektiv blir då mer eller mindre gömda och konsekvenserna framstår som självklara 

och ”naturliga”. Gannerud (2001) anser att på liknande sätt tar sig en genusrelaterad makt- 

och arbetsfördelning många olika uttryck i skolan. Vi såg i vår studie att pojkarna ofta fick en 

underordnad roll i den gemensamma leken och att de ofta inte fick bestämma lekens 

utformning. Som vi tidigare nämnt av Olofsson (1996) så är pojkars uttryckssätt i leken 

målinriktad och linjär medans flickornas är cirkulär. Detta såg vi tydligt i den gemensamma 

rolleken. Enligt Lindqvist (1996) hör roll ihop med de sociala rollerna och de sociala rollerna 

förekommer mest i familjelekarna. Författaren menar vidare att det är flickor som till större 

del leker rollekar och det är de som har den bästa utvecklande förmågan till rollek. Mouritsen 

(1987) anser att dialogen i rolleken är nödvändig för att utveckla handlingen. När pojkar leker 

rollekar är deras handlingar expressiva och de kommenterar inte sina roller. Eidevald (2009) 

beskriver vad tidigare forskning har kommit fram till när det gäller könsmässiga olikheter. 

Den visar att vi människor föds till pojkar eller flickor och det skildras i forskningen att det 

ses naturligt att flickor är mognare än vad pojkarna är. Vi anser på grund av vad Lindqvist 

(1996) och Mouritsen (1987) och Eidevald (2009) nämner så tror vi att flickorna på detta sätt 

bidrar mer till rollekens utveckling än vad pojkarna gör. På grund av detta tror vi att flickorna 

uppfattar att pojkarna inte bidrar till rolleken och därför får en underordnad status. Odelfors 

(1996) analys visar även att flickorna i den fria leken i vissa situationer intar positioner där de 

kan bestämma över andra barn vilket kan stämma överrens med vår studie.  

Barn tar till sig genusstereotyper som genomsyrar böcker, sånger, tvprogram och filmer vilket 

även Svaleryd (2003) anser och studien av Hylten-Cavallius (2012) visar. Persson (2008) 

upplyser i sin studie om forskning kring förhållandet mellan barn, personal och miljö att det är 

de vuxnas förväntningar och mottagande som är det viktigaste aspekterna av hur barn 
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utformar kön. Med detta i åtanke tycker vi att det är extra viktigt att pedagoger har vetskap 

om hur genus och kön formas och hur barnen påverkas av sin omgivning i sin 

könssocialisation.  

Svaleryd (2003) menar att människor över lag uppfattar att flickor och pojkar har olika 

egenskaper och väljer att leka olika lekar och med olika slags leksaker. Deras val av 

aktiviteter och lek beror till stor del på de kulturella och sociala förväntningar som är bundna 

till det egna och motsatta könet. Författaren poängterar dock att alla barn inte följer 

genusmodellerna vilket även vår studie visar. Vi såg i vår studie att det fanns flickor som 

gärna ville bygga med kaplastavar och jovo och pojkar som ville leka rollekar. Kärrby (1987) 

menar att pojkars och flickors könsidentitet återspeglas i deras roll- och fantasilek. I den fria 

leken kan barnen få utlopp åt föreställningar och idéer och de kan själva strukturera och 

bestämma sin omvärld. I den förskoleklass vi gjorde vår studie i så var det väldigt populärt 

med olika slags fantasi och rollekar i den gemensamma leken. Persson (2008) redogör för en 

studie av den "fria leken" som visar att hur barnen är fördelade könsmässigt i verksamheten 

har samband med hur leken utformas. Där det finns en jämn fördelning av pojkar och flickor 

är leken öppen för alla, barnen bestämmer själva över lekens utformning och de leker många 

tillsammans både pojkar och flickor. Detta stämmer med vår studie där det var lika många 

pojkar som flickor i klassen, den mesta leken var könsblandad och att rollekarna var det som 

dominerade mest som deras gemensamma favoritlek. Persson (2008) anser att det återges 

könstypiska mönster i förskolan och förskoleklass för flickor och pojkar. Han menar vidare att 

de vuxnas frånvaro respektive närvaro har stor auktoritet för hur barnen konstruerar kön och 

ju mer vuxenstyrning och struktur desto mer uppmärksamhet får pojkarna. Han nämner att det 

är pedagogernas dolda förväntningar på flickor och pojkar som får effekter i deras interaktion 

med barnen. Vi såg inte ett enda tillfälle i den fria leken där pedagogerna var med i leken. 

Detta kan ha påverkat barnens val av lekkamrater. Vi tror att de leksaker som barnen i vår 

studie hade tillgång till påverkade deras val av lek och att detta är något pedagogerna bör 

tänka på för att motverka stereotypa könsroller i skolan. Pedagogerna har i enlighet med 

Skolverket (2005) en skyldighet att hindra traditionella könsmönster och om att pojkar och 

flickor ska ha lika stort inflytande över och position i verksamheten. Vi kunde i vår studie 

iaktta att flickor och pojkar har olika aktiviteter beroende på vilket kön de tillhör och att de 

själva uttalade sig om dessa skillnader vilket framkom under våra intervjuer som vi haft med 

barnen. Detta framkom exempelvis när vi frågade vem barnen leker med och de då svarade att 

de flesta valde kamrat för att det var deras allra bästa vän och att denna kamrat för det mesta 
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var av samma kön. När vi frågade flickor respektive pojkar vad det motsatta könet tyckte om 

att leka svarade de att de för det mesta leker andra slags lekar än det egna könet. 

Då våra intervjuer inte gav oss ett mer utförligt svar på hur barnen uppfattar genus så har vi 

efteråt reflekterat ännu mera över hur vi hade kunnat genomföra intervjuerna annorlunda för 

att få mer givande svar. För att få barnen att diskutera genus hade vi kunnat ta med material 

till intervjuerna som var kopplat till genus. Hansen Orwehag (2013) menar att ett sätt kan vara 

att ta med sig exempelvis berättelser eller bilder som barnet kan engagera sig i som innehåller 

en situation som har anknytning till det valda ämnet. För att få mer vetskap om hur barnen 

tänker kring genus så hade vi kunnat fråga dem om de tycker att det andra könet leker på ett 

annat sätt än de själva. Enligt Lökken och Söbstad (1995) är det väsentligt att ha kunskap om 

barnets tidigare erfarenheter för att man ska kunna förstå skeenden och handlingssätt i barnens 

vardag. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att de erfarenheter barnen har 

sedan tidigare har betydelse för hur de tänker.  Lökken och Söbstad (1995) menar att det är 

svårt att göra bra intervjuer och att genomförandet och planeringen av en intervju kan ses som 

något av en konst. De anser att barn på vissa områden har många erfarenheter och bestämda 

åsikter men att de på andra områden inte har det och att det då kan vara svårt att få barn att 

öppna sig vid en intervju. Vi anser att det har varit svårt att veta vilka och hur många frågor vi 

ska ställa till barnen och att vi inte har så mycket erfarenhet av att intervjua barn. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) har genom egna erfarenheter upptäckt att man måste 

genomföra åtskilliga intervjuer för att utveckla en kompetens och för att få en förståelse för 

barns tankevärld. 

På grund av våra tidigare erfarenheter och genom denna studie anser vi att leken är en 

väsentlig del för att främja pedagogers kunskaper om hur genus skapas och hur pedagogerna 

kan påverka leken för att se till att barnen inte framkallar diskriminerande könsroller. I Lgr 11 

står det att leken är väsentlig del i det aktiva lärandet och särskilt i det tidiga skolåret så har 

leken en betydande innebörd för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.  

 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie har vi hämtat från det sociokulturella och 

fenomenologiska teorin. Vygotskij (1995) menar att kunskap inte utformas inom människan 

själv utan också utanför, i interaktion med andra människor. Det är något vi såg när barnen 

lekte oftast i större grupper än enskilt och vi anser att det är på detta sätt de erfar i sin 

livsvärld. Detta anser Vygotskij (1995) utgör grunden i sociokulturell teori vilket även Dysthe 

(2003) och Hundeide (2006) skildrar. Vygotskij (1995) anser att lärandet inträffar i en social 
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praktik, kunskapen finns hos människan men man förkovras och tillägnar sig den i ett socialt 

samspel och får hjälp att tolka sin omvärld. Johansson (2003) beskriver att livsvärlden är en 

erfarenhetsvärld för barnet men den är också delad med andra, social och i rörelse. Vi är 

samtidigt i det förflutna, i nuet och i framtiden.  Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 

menar att människan erfar världen kroppsligt och vi begriper också andra kroppsligt. Vi såg 

under våra observationer att barnen i sina rollekar använde sig av både kroppslig och muntlig 

kommunikation mellan varandra för att utveckla leken. Johansson (2003) nämner att för 

fenomenologin finns det inte något som visar sig utan att det på samma gång finns någon som 

det visar sig för.  

 

7. Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi anser att barns lekmönster är ett viktigt ämne i skolans verksamhet och att det finns många 

olika områden som skulle vara spännande för fortsatt forskning. Vi har under arbetets gång 

funderat över olika faktorer som kan påverka barns val av lekar och lekkamrater. Det skulle 

vara intressant att göra en fördjupning av denna studie genom att undersöka leksakers 

inflytande och vad rummens utformning har för betydelse i barns fria lek ur ett 

genusperspektiv. Det hade även varit intressant att göra en studie på ett större antal barn för 

att se om gruppens storlek och sammansättning har betydelse för barns fria lek ur ett 

genusperspektiv. Vi hade också velat forska om hur pedagogerna bemöter barn på olika sätt i 

olika situationer för att öka förståelsen för hur det kan påverka hur kön uttrycks av barnen. 

Utemiljöns inflytande på leken ur ett genusperspektiv hade också varit ett ämne att forska 

vidare i.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Observationsschema 

 

 

Pojkar/Flickor Val av kamrat (kön) Plats 

 

 

Konstruktion 

(Lego, kaplastavar,  

Jovo, bilmatta) 

 

Rollekar 

(Djur, hemmet, ) 

 

 

Skapande 

(Pyssla, rita, måla, 

pärlplattor m.m.) 

 

 

Motoriska aktiviteter 

(Lekar där  

motoriken tränas) 
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Bilaga 2 

 

Berättande observationer av barns lek 

 

Exempel 1 

Det är tre flickor och två pojkar som är i Solen och en av flickorna frågar pojkarna om de ska 

leka vargleken. 

– Ja, jag vill vara en varg som har krafter med svärd och sånt, säger en av pojkarna och tittar 

på flickorna. 

– Jag har också krafter jag kan försvinna och så är jag jättestark, säger en av flickorna.  

De pratar med varandra och alla berättar vad de har för slags krafter. De springer runt i solen 

och igenom rummen och tillbaka till solen igen. Under lekens gång ändrar de sina krafter för 

att försöka vara starkare än de andra. Båda pojkarna har lasersvärd som de har byggt av jovo i 

handen. Med lasersvärden förvandlar de det barn som är närmast på olika sätt så att de 

exempelvis inte är lika stora eller har förmågan att spruta eld.  

 

Exempel 2 

I Solen i en hörna av rummet leker fyra flickor med plastmat, bord, stolar, kuddar och filtar. 

De börjar diskutera vem som ska vara vem, vad de ska laga för mat och vilket slags djur de 

ska leka. 

 

– Jag delar upp alla i tur ordning, du blir först sedan du och sist blir du och du blir hund!!, 

säger en av flickorna. 

– Varför ska jag alltid vara vald sist det är orättvist faktiskt!!, säger flickan då.  

– Ja men okej då ändrar vi väl då så inte du blir sist börja inte bråka nu, säger den första 

flickan. 

– Smaka på min goda efterrätt, säger en av flickorna. 
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– Men ska vi inte gå ut nu? säger en annan av flickorna. 

– Voff, voff, voff, säger flickan som är hund. 

– Näää inte nu!!! Hallåå! ni förstår inte mitt språk för jag e ju en hund och jag vill äta, säger 

flickan som är hund. 

– Okej! men här har du lite mat, säger en av flickorna och ger ”hunden” ett fat med plastmat. 

De fortsätter att mata hunden och diskutera vad de ska göra när hunden är mätt. De 

bestämmer sig i leken för att de ska gå ut eftersom hunden med namn Alfa måste rastas och 

leka av sig. De går allesammans iväg en bit och då säger hunden att den har fått ont i benet. 

Alla flickor svarar att då måste gå in och ta hand om hunden och ge den medicin. De 

bestämmer tillsammans vad de ska göra för att hunden ska bli frisk. 

 

Exempel 3 

Fyra pojkar leker på bilmattan i Solen. De bygger med kaplastavar på mattan och det finns 

många bilar runt pojkarna. 

–  Min buss ska stå där, säger en av pojkarna och placerar bussen ovanpå ett bygge av 

kaplastavar. 

 

– Nej, du ska stå där, säger en annan av pojkarna och pekar på en del av mattan som det står 

buss på. 

 

– Jag vill också ha min bil på garaget, säger den tredje  pojken och sätter upp sin bil på 

kaplastavarna. 

 

En av pojkarna säger inte så mycket till de andra men han gör bil-ljud och kör runt på mattan. 

Pojkarna leker tillsammans och bestämmer att de måste bygga ett speciellt garage till bussen 

eftersom att den är så stor. De leker länge tillsammans tills en pedagog ringer i en klocka och 

säger att det är frukt stund.
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

 

Flickornas frågor: 

 

Vad tycker du om att leka här i skolan? 

 

Varför? 

 

Var i skolan tycker du om att leka? 

 

Vilka/vem brukar du leka med här i skolan? 

 

Varför? 

 

Vad brukar pojkar leka här i skolan? 

 

Var brukar pojkar leka? 

 

 

Pojkarnas frågor: 

 

Vad tycker du om att leka här i skolan? 

 

Varför? 

 

Var i skolan tycker du om att leka? 

 

Vilka/vem brukar du leka med här i skolan? 
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Varför? 

 

Vad brukar flickor leka här i skolan? 

 

Var brukar flickor leka? 

 

 

 

 

 


