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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker och uppmärksammar barnens fria lek som pedagogisk 

verksamhet i förskolan. Förskolan har i dagens samhälle schemalagt den fria leken i 

verksamheten och tillskriver leken en viktig funktion för barnen att utvecklas. Därför blir 

leken en relevant praktik att undersöka. Tre forskningsfrågor har formulerats: 1. Hur 

skapas miljön i barns fria lek? 2. Hur skapar barnen sin identitet i den fria leken? 3. Hur 

skapar barn genus i den fria leken? Vi har observerat barnens fria lek, både i inne- och 

utemiljö. Observationerna skedde under en veckas tid och med både stora och mindre barn. 

Observationer valdes som metod för att vi ville se barnen i interaktion med varandra och 

hur leken förs i praktiken. 

 

Analyserna av empirin som vi samlat in har gjorts ur ett social konstruktivistiskt perspektiv 

med ett specifikt fokus på miljön, identitet och genus. Perspektivet möjliggör att diskutera 

miljö, identitet och genus som samskapande faktorer. Resultatet av studien visar på hur allt 

påverkar och samspelar med barnen i förskolan. Miljön har en stor betydelse för barns 

skapande av lek. Exempelvis har vi under våra observationer sett en stor skillnad på lek 

innemiljön och utemiljön och hur den begränsar och möjliggör leken. Utifrån vårt resultat 

kan vi se hur olika identiteter skapas i leken. Exempelvis kunde vi se utifrån våra 

observationer att barn sökte bekräftelse av sina kamrater i leken. Vidare hur barn gör genus 

i leken framkommer också i empirin, även om vårt material är något begränsat på detta 

område. Exempelvis kan vi konstatera utifrån våra observationer att barn inte själva skapar 

genus, utan att det är flera faktorer som spelar in så som miljön och normer. 

Sammanfattningsvis, visar resultatet att den “fria leken” inte alltid är så fri som man kan 

anta utan påverkas av miljön, vilka kamrater man har med i leken, vilken bekräftelse som 

ges och ytterligare faktorer. Detta diskuterar vi vidare i vår diskussion.  

 

Nyckelord: Fri lek, Förskola, Miljö, Identitet, Genus. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi presenter varför vi ville göra denna studie, samt syftet med 

studien och forskningsfrågorna till undersökningen. Samt hur vi fördelat arbetet under 

studien.  

1.1 Självständigt arbete 

 

Som blivande förskollärare är vi båda intresserade av genus och jämställdhet i förskolan. 

Det är ett ämne som präglar verksamhetens vardag och förskolans styrdokument. Vårt 

intresse väcktes under utbildningens kurs “Mångfald i förskolan”. Vi känner att vi bara har 

skrapat på ytan under kursen och vill därför fördjupa oss i ämnet. När man skrapar lite mer 

på ytan gällande genus så inser man att detta är ett komplext ämne. En vedertagen åsikt 

idag är att genus inte görs separat utan skapas av en mängd faktorer. En viktig aspekt är att 

genus skapas i en specifik praktik och med andra ord blir miljön viktig. För oss innebär det 

förskolan som pedagogisk verksamhet. Vidare kan genus relatera till olika aspekter, men 

den fråga vi specifikt är intresserade utav är identitet och identitetsskapande. 

 

Att arbeta med identitetsskapande är något som man inte väljer att jobba med som 

förskollärare, det står tydligt i läroplan i förskolan. Det finns även andra styrdokument som 

stärker arbetet mot kränkningar och mänskliga rättigheter (DO, 2012 & Skolverket, 2011). 

Jämställdhet handlar om alla människor ska ses som lika, kvinnor och män ska ha samma 

förutsättningar i livet. Som tidigare nämnts så står det tydligt i förskolans läroplan att 

verksamheten ska vara jämställd och förskollärare ska se till varje barn och inte kön 

(skolverket, 2011). Jämställdhetsarbete präglas i verksamheten dagligen, och i alla 

aktiviteter som görs i verksamheten. Det kan vara mötet i hallen, samlingen och 

måltiderna. Vi har valt att avgränsa vårt arbete och utgå från barns fria lek, då ämnet är 

brett. Leken är intressant just för att se hur barn skapar sin identitet när de leker på egen 

hand. Frågor vi intresserade av är hur barnen skapar sin identitet i leken, tillsammans med 

andra och i den miljö de befinner sig i. Hur påverkar den pedagogiska miljön i barns lek, 

inomhus samt utomhus och vidare, spelar fysiskt material in? 

Leken på förskolan präglar majoriteten av barnets tid på förskolan och fyller en viktig 

funktion när barnen utvecklas som individer och därför blir den relevant att undersöka. 

Den fria leken är oftast schemalagd i förskolan för att ge barnen utrymme att bearbeta de 

erfarenheterna samt de kunskaper de har utvecklat. Det är under den fria leken barnens 

intresse och fantasi får plats att utvecklas. Vi båda kände oss intresserade, efter sista VFU-

perioden, av miljöns uppbyggnad och hur det kan påverka barns val när det kommer till 

deras lek. Vi hade då även sett olika typer av lek och hur barnen gjorde genus i den leken. 

Vi hade även lagt märke till att pedagogerna bemötte barnen i den fria leken. Allt detta 

gjorde att vi vill fördjupa oss i leken som pedagogisk verksamhet och specifikt undersöka 

hur miljö, identitet och genus skapas i leken. Det är också detta vårt arbete handlar om. 
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1.2 Fördelning av arbete 

 

Under arbetets gång har vi tillsammans diskuterat vad som ska vara med och inte. Vi valde 

sedan att dela upp så att Rebecca fokuserade på avsnitten om miljön och att Olivia 

fokuserad på identitet och genus avsnitten. Samtidigt så har vi valt att dela upp arbete på 

det sättet att dela upp inläsningen av all litteraturen, angående bakgrund och tidigare 

forskning, samt dela upp skrivandet av dessa stycken. Vi har även valt att diskutera den 

information vi fått av böcker, avhandlingar samt artiklar, just för att få en bredare 

förståelse. Vi har båda ansett att man kan få ett bredare perspektiv om man diskuterar den 

information vi tagit del av.tidigare forskning bestämde vi oss för att tillsammans hitta 

artiklar och forskning, men även där dela upp läsningen och skrivningen som vi nämnt 

tidigare. Vi har delat upp observationerna, eftersom observationerna kommer ske under en 

veckas tid. Eftersom vi inte fick möjlighet att filma under vår observation så kände vi 

behovet av att diskutera våra observationsanteckningar, just för att se om vi tagit del av 

samma observation och för att vi hade varsitt område i våran studie. De delar Rebecca har 

ansvar för under observationerna var den pedagogiska miljön och lek. Olivia har ansvar för 

att observera genus och lek.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Vi vill med vår studie undersöka och uppmärksamma den fria leken som pedagogisk 

verksamheten i förskolan För att kunna svara på detta har vi tre stycken forskningsfrågor: 

 

1. -Hur kan man se att barn skapar lek i inne- och utemiljön? 

2. -Hur kan man se att barn skapar sin identitet i den fria leken? 

3. -Hur kan man se att barn skapar genus i den fria leken? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vi vad styrdokument, litteratur och forskning nämner om de tre 

teman; lek, identitet och genus. Som en bakgrund för våran studie. 

 

 

Sverige är ett land som erbjuder alla en utbildning. Utbildningssystemet i Sverige är 

grundat utifrån ett demokratiarbete, där man i förskola och skola vill forma barnen till 

demokratiska medborgare för att göra dem en del av samhället. Grund av 

utbildningssystemet ligger alltså på de demokratiska rättigheterna, samt de mänskliga 

rättigheterna. Detta blir tydligt i styrdokumenten som är utformade för både förskolan och 

skola, då det står att förskolan ska vila på en demokratisk grund (Lpfö 98/16, 2016, s.4). 

Odenbring (2014) skriver om barnets rätt till en kostnadsfri grundutbildning och är 

tillgänglig för alla barn, detta är ett krav som ingår i konventionen om de mänskliga 

rättigheterna (s.17). Sveriges skola och förskola ska vara tillgänglig för alla, med det 

menas att likvärdig utbildning ska erbjudas för alla. Utvecklingen av Sveriges utbildning, 

skola och förskola, handlar inte bara om vad politikerna och staten säger utan även barnens 

påverkan av styrdokument och läromedel. Förskolan ska respektera barnets rätt till att vara 

delaktig i utvecklingen av styrdokument och göras hörsam (Odenbring, 2014, s.18). 

Sverige har länge kämpat för att få ett jämställt samhälle där män och kvinnor ska ses som 

lika och ha samma förutsättningar på jobb och i hemmet. Jämställdhet handlar om att ställa 

män och kvinnor bredvid varandra och se dom som människor och inte som kön. Frågor 

om genus och jämställdhet i förskolan anses ofta vara en känslig fråga som kan få igång 

många känslor (Eidevald, 2014 s,7).  

Det var under 60-talet som jämställdhetsdebatten blomma ut, just för att politiken började 

ta en mer feministisk ton. Man ville se en förändring på arbetsmarknaden, förändra 

familjestrukturen och diskutera könens lika rättigheter. Under 1960-talet kom Sveriges 

första läroplanen. Där jämställdhet fanns med just för att motverka det traditionella 

könsrollerna (Odenbring, 2014, s.91). Denna nya politiska feminism var med och influera 

de nya styrdokumenten.  

2.1 Lek 

 

Lek ses som en viktig del av barnens liv, det är i leken lärandet blir lustfyllt. Skolverket 

anser att barnen lär sig samt utvecklas genom leken, just för att de får tillfälle att utspela 

sina erfarenheter och ta del av andras erfarenheter (skolverket, 2011). Leken blir oftast ett 

kommunikations forum där barnen samspelar med varandra och med vuxna. Förskolan har 

som uppdrag att lägga grunden för det livslånga lärandet, det gäller att verksamheten är 

rolig, trygg och lärorik för alla barn (Lpfö 98/16, 2016, s.5). Både miljön i förskolan ska 

utmana och utveckla barnen i deras lärande. Det står tydligt i förskolans uppdrag i 
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läroplanen för förskolan att leken är viktig för barnens utveckling och lärande, leken 

stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbete (Lpfö 98/16, 2016, s.6). 

Vidare menar läroplanen att miljön i verksamheten ska vara trygg för barnen samtidigt som 

den ska locka och utmana barnen till lek och aktivitet, samt väcka barnens intresse till att 

utforska sin omvärld (Lpfö 98/16, 2016, s.6). Alltså kan vi se att utifrån läroplanen är 

lek viktigt och ges stor vikt. Hur miljön görs anses också vara viktigt enligt läroplanen och 

påverkar den pedagogiska verksamheten så som att barnen ska utvecklas som individer. 

2.2 Identitet 

 

I förskolans verksamhet jobbar man dagligen med jämställdhet och jämlikhet. Detta 

betyder alltså ett arbete med likabehandling, barns rättigheter samt mänskliga rättigheter. 

Alla människors lika värde, med det menas alltså mellan könen, olika etniciteter, hudfärg 

och ålder. Enlig förskolans läroplan ska verksamheten förankra de värde vårt samhällsliv 

vilar på, samt jobba för alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen (Lpfö 

98/16, 2016, s.4). Förskolan ska forma barnen till demokratiska medborgare som 

respekterar varandra och har samma möjlighet i livet. Verksamheten ska även hjälpa 

barnen att hitta sin identitet, ge barnen självkänsla, lära sig vara självständiga och tro på sin 

egna förmåga och kunskap. Som förskollärare har man som en viktig del i början på barns 

liv då vi ska hjälpa dem att forma de till de människor de vill bli i framtiden, samt främja 

lärandet i ett lustfyllt arbete. Det normer och värderingar samhället har förs in på förskolan, 

men det är förskolans som väljer vilka normer och värderingar vi gör och ger barnen. Det 

är viktigt som förskollärare att man förmedlar och förankrar respekten för de mänskliga 

rättigheterna och demokratiska värderingar. Därav ligger det en stor vikt till att varje 

verksamhet har utformat en likabehandlingsplan och jobbar mot diskriminering i 

verksamhet. Enligt diskrimineringsombudsmannen ska likabehandlingsplanen genomsyra 

hela verksamheten, det innebär pedagogiken, didaktiken, regler och rutiner (DO, 2012).  

 

2.3 Genus 

 

Genus är det stora breda begreppet när det kommer till kön. Kön anses oftast vara det  

biologiska, alltså det man föds till. Det finns även något som kallas det socialt konstruerade 

könet, detta handlar istället om hur samhället gör kön och normerna kring kön. Samt det 

kulturella könet vilket handlar om hur man sett på kön under tidens gång, historiskt sett. 

Begreppet Genus innehåller alltså alla de tre olika könen. Kajsa Svaleryd beskriver genus 

som den samlande benämningen av könsforskning, genus omfattar alltså både det 

biologiska könet, det sociala könet och det kulturella könet (2002, s.29). Svaleryd uttrycker 

det genom att säga att: 

“Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till” (2002, s.29). 
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Utifrån detta är det alltså samhället normer och värderingar som konstruerar könet som 

ingår i genus. Det skapas normer om hur vi ska bete oss, klä oss och hur vi ska vara om vi 

är man eller kvinna. Samhället ser kvinna på ett sätt och man på ett sätt. Förr i tiden skulle 

kvinnan stanna hemma och ta hand om hushållet och mannen skulle jobba och få in 

ekonomin till familjen. Nuförtiden vill man att kvinnan och mannen ska ses som jämlika. 

En kvinna ska ha samma lön som en man för att utföra samma jobb. Det är även genus som 

avgör vad som är feminint samt maskulint. Genus är något som är föränderligt, något som 

ständigt förändras och görs om i tiden (Henkel, 2006, s.14).  

 

Genus handlar alltså om det kön vi föds in i men även hur samhället ser på kön och hur det 

konstrueras. Man föds in i ett kön, pojke eller flicka, men det är det sociala och kulturella 

som gör oss till flicka eller pojke, alltså vi kan själva välja att kallas oss för flicka eller 

pojke. Samhället konstruerar oss, hur vi ska vara och bete oss enligt en viss norm och sätter 

in oss i ett fack, vad anses man göra och se ut som kvinna/man. Ett jämställdhetsarbete och 

genusarbete råder då en viktig del av verksamheten för att ge barnen en förståelse av 

verksamhetens normer om genus och jämställdhet. Det är i barnens tidiga ålder som vi 

behöver ge dem normer och värderingar om att alla är lika värda, att det är okej o vad olik 

men att vi ändå är samma. Alla har samma möjligheter till att få vara de själva och ingen 

ska behöva känna sig kränkt eller diskriminerad (Henkel, 2006). I läroplanen för förskolan 

står det att verksamheten ska motverka det traditionella könsmönster och könsroller (Lpfö 

98/16, 2016, s.5).  

 

Om en förskollärare väljer att vara för eller emot jämställdhet är upp till en själv. 

Omedvetet kan du som förskollärare följa dina egna åsikter om hur pojkar och flickor ska 

behandlas och detta påverkar hela arbetslaget. Det påverkar hur alla pedagoger förhåller 

sig till barnen och hur stora utmaningar dom får (Pramling Samuelsson, 2009 s, 92). 

Henkel skriver att pedagogernas kön inte är avgörande för att arbeta med jämställdhet utan 

de viktiga är varje pedagog breddar sin egna könsroll (2006, s.12). Som förskollärare 

präglas vårt arbete med jämställdhet dagligen, eftersom det står tydligt om det i läroplanen, 

men trots detta visar forskning att förskollärare bemöter barnen olika beroende på kön. 

Ofta anses killa vara mer tuffa och tjejer är lugna och stillsamma (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramaling Samulsson, 2009 s,92).  

 

Man kan också höra redan när förskolläraren välkomnar barnen på morgonen att de kan 

berömma eller notera vad barn har på sig (Eidevald, 2013). I vissa fall kan man göra 

skillnad i kön, med de menar vi till exempel att förskolläraren bemöter en flicka med 

klänning annorlunda gentemot att bemöta en flicka som inte har klänning. Just för att 

förskolläraren noterar att barnet kommit och påpekar om att till exempel att klänningen är 

fin. Detta blir då en ojämställdhet i själva könet i sig, en ojämställdhet bland flickorna, och 

inte bara mellan flickor och pojkar.   
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3. Tidigare Forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera vad tidigare forskning tar upp om de tre teman som vi 

valt att skriva om.  

 

Den fria leken handlar om när barnen får möjlighet till att själva konstruerar sin lek. Barns 

fria lek brukar oftast dominera i förskolorna, den sker både inomhus som utomhus, och 

oftast har förskollärare valt att ha den schemalagd. Eidevald (2011) skriver att leken anses 

vara en naturlig och medfödd aktivitet hos barn. Författaren nämner även att barnets kön 

beskrivs vara viktigt för leken, flickor och pojkar förväntas lära sig olika saker beroende 

vad de identifierar sig som (Eidevald, 2011, s.108). 

 

Som vi tidigare nämnt har varje barns rätt till utbildning, enligt läroplanen och skollagen 

ska förskolan aktivt kämpa emot normer och visa att det är okej att vara annorlunda (Berg 

och Nelson s,124). Det är förskolans uppdrag att hjälpa barnen att få en jämställd syn på 

samhälle och allt som hör till (Skolverket, 2011). Det händer dock i förskolan att barn 

påverkas av andra artefakter än enbart pedagogen. Ingrid Karlsson (2003) menar i sin 

artikel att förskolan/skolan formas av samhället och de normer/värderingar som finns där. 

Hon skriver och påpekar vikten av att de normer och värderingar som finns i hemmet följer 

med barnen till förskolan, och där tar även barnen till sig förskolans normer och 

värderingar. Alltså när barn har olika erfarenheter så kommer de tolka saker olika och ha 

olika värderingar om vad som sägs eller görs (s.18–19). Vi kommer nedan utifrån tidigare 

forskning diskutera tre teman i relation till den fria leken, nämligen miljö, identitet och 

genus. 

3.1 Den fria leken och miljö 

 

Man behöver ständigt utvärdera och utveckla verksamheten. Genom att utvärdera 

verksamheten synliggör man genusmönster och andra saker som kan vara bristfällande i 

verksamheten. Till exempel barns lärande, miljöns möjligheter och det pedagogiska 

arbetet. Genusforskning problematiserar frågor om makt och den sociala över- och 

underordningen (Ärlemalm-hagér & Pramling Samuelsson, 2009, s.90). Miljön har lika 

stor påverkan på barnets utveckling, man kan se miljön som en tredje pedagog. 

 

Forskning säger att omgivningen som barn befinner sig i har stor betydelse för deras 

utveckling, vidare nämns det även om hur Piagets syn på barns motoriska utveckling, att 

när barn använder sig utav miljön kan de konkret kopplas till omvärlden (Änggård, 2009, 

s. 221). Artikeln tar även upp om hur Maurice Merleau-Ponty säger annat och menar att 

kroppen vet hur den ska röra sig i rummet och inte alls är så beroende av miljön, utan han 

menar att när barnet springer omkring och leker så utvecklas ett förhållningssätt mellan 

barnet och världen (Änggård, 2009, s. 222). Att miljön erbjuder olika föremål beroende på 



 

11 

 

vart barnet befinner sig spelar roll. Om barnet är inomhus och leker finns det inte lika stora 

ytor eller höjder att spela på. Då får barnet i den fria leken anpassa sig och detta gör att 

barnet avgränsas medans utomhus i miljön finns de större möjligheter att springa runt och 

upptäcka olika saker. Miljön ska då vara fri och ej förutbestämd. Inomhusmiljön kan oftast 

bli styrd, då pedagogerna har utformat planlösningen av verksamheten utifrån barns 

“intressen”. Utemiljön ger barnen istället större ytor, det finns visserligen oftast planerade 

ytor på förskolegården men utemiljön ger barnen möjlighet att välja andra ställen att va på. 

Fredrika Mårtensson (2004) skriver i sin avhandling om vistelsen utomhus för barnen blir 

mer och mer planerad på grund av olika faktorer, såsom tidspress, trafikmiljön och 

hälsoskäl (s.15–16). Mårtensson (2004) skriver även om behovet för friytor på utegården i 

relationen till barnens intresse och skapande av lek, just för att leken i utomhusmiljön blir 

mer fysisk och rörelseinriktad (s. 17). 

 

När barnet får en möjlighet att uppfatta världen får barnet en självinsikt och chans att 

uppfatta sig själv. Vilka leksaker barnen väljer att leka med spelar roll i den fria leken. 

Människor uppfattar omgivningens föremål utifrån vad det har att erbjuda och vad man 

kan använda de till (Änggård, 2009, s. 222). När det kommer till naturmaterial i skogen, så 

skapar barnen sina egna “leksaker” utifrån skogens tillgångar. En stock kan plötsligt bli ett 

djur som blir en tillgång till barnens lek. Änggård skriver även om en studie som gjort på 

barn när det kommer till barns lek i planerad miljö och i barns lek i natur betonad miljö, 

där de kom fram att naturmarken ger barnen möjlighet till flera fantasilekar, detta beror 

också på föremålen som de får tillgång till i omgivningen de är i (2009, s. 223). 

 

De leksaker som barnen väljer kan ha ett visst förbestämt syfte och barnen förväntas leka 

denna leken med leksakerna är menade för. Miljön har alltså en stor betydelse för barns 

lek. Miljön kan förhindra barnen att utveckla sin fantasi och dem blir låsta i en specifik lek 

om den är för planerar och inte ger barnen fria tyglar. I innemiljön råder det konkurrens 

mellan barnen om det begränsade resurser och utrymme verksamheten ger (Änggård, 2009, 

s. 223). Både Mårtensson och Änggård skriver att barnen får möjlighet att utveckla och 

lära sig i leken, just för att de samtidigt rör sig och har kul i samspel med andra 

(Mårtensson, 2005 & Änggård, 2009). 

 

Vad barn väljer att leka med under den fria leken är beroende av hur den pedagogiska 

miljön är utformad på förskolan. Forskning visar att flickor tyr sig till en lugnare miljö 

såsom “Hemvrå/dockvrå” och pojkar vill gärna vistas i miljöer som är mer fartfyllda. Den 

plats där leken ofta är könlösa är utomhusmiljön dock så syns det fortfarande en skillnad 

mellan kön även utomhus. Pojkar leker ofta med cyklar eller springa runt och jaga 

varandra medans tjejer väljer att gunga eller sitta i sandlådan och gräva (Sandberg, 2008, s. 

24–26). 

 

Förskolor som anser sig arbeta könsneutralt/jämställt har en tendens att ta bort 

“könsstereotypa” leksaker och ersätta med könlösa leksaker. Vissa förskolor väljer även att 

byta namn på ex “Dockvrån” till “hemmet” för att sträva efter en mer jämställd miljö 

(Eidevald, 2014, s. 32–33). För att sträva efter en jämställd miljö i förskolan handlar det 
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ofta om att försöka bryta stereotypa lekar där killar och tjejer inte ska leka efter sina kön, 

utan att sträva efter att barnen ska leka samma lekar. När olikheter i leken ska överskridas 

utesluts vissa saker som kan ses som olikheter och man försöker få det till att bli en likhet 

mellan könen (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 31).  

 

Sammanfattningsvis, för att hjälpa barnen i den fria leken krävs det enligt forskning att 

miljön på förskolan är så inbjudande som möjligt. Det är av stor vikt att material och 

leksaker finns så tillgängligt som möjligt så barnen inte behöver ta en paus i leken för att 

be om hjälp för en leksak.  

3.2 Den fria leken och Identitet.  

 

När barn skapar sin egna lek och får möjlighet till att välja vilka leksaker dem själva vill 

använda, skapar barnet sin egen identitet. Barnen får möjlighet till att bli mer självständiga 

när de får ansvara över sin egna lek. Samtidigt inom identitetsskapandet kommer också 

genusskapande, barnet skapar alltså ett genus av sig själva menar Lars-Erik Berg och 

Anders Nelson (2000, s. 125). Vidare skriver de i sin artikel att ju mer barn lär sig och 

upplever inom leken utvecklas deras identitet och stärker barnets egen självkänsla och tro 

på sig själv (s. 125). Inom leken sker det ibland något som kan kallas för 

“Gränsöverskridande” då barnet agerar och leker helt annorlunda än vad normen säger.   

 

Anette Hellman skriver i sin avhandling att det är inom leken som barn lär sig hur en pojke 

är och hur en flicka är och ska vara. Det finns som sagt alltså normer om hur en pojke och 

flicka ska vara, det finns då förväntningar att barnen ska följa dessa normer. Men när ett 

barn inte följer normen, utan bryter den i leken så blir barnets lek gränsöverskridande 

(2012, s. 47). 

 

Redan under Fröbels tid hade leken en stor betydelse och den ansågs som naturlig och 

utvecklande för barnen. Den fria leken har inom förskolans verksamhet fått den betydelsen 

där barnen har tid och möjlighet till att vara spontana och leka/utforska de dem finner 

spännande samt deras intressen (Hellman, s. 91–92). När barn går in i den fria leken är det 

dags för pedagogen att ta ett steg bak och låta barnen ta plats. Enligt Hellman (2012) kan 

detta dock påverka de barn som är tysta och inte hörs/syns hela tiden, negativt. De barn 

som inte tar stor plats hamnar här i skymundan och får inte vara med i leken. Detta 

påverkar barnets självkänsla och kan leda till en stor osäkerhet på sig själv (s. 95). Ofta är 

de barn som syns och hörs de barn som får pedagogens uppmärksamhet. I den fria leken 

blir flickor och pojkar placeras bredvid varandra för att få någon typ av lugnande effekt. 

Hellman (2012) skriver även att majoriteten av all forskning som gjort på barn och hur 

dom leker visar på att pojkar är högljudda och stökiga medans flickor är lugna och 

stillsamma. Då genom att placera pojke och flicka bredvid varandra leken bli lugnare och 

omgivningen på förskolan ska kännas bättre för alla barn inblandade. Genom att göra en 

sådan placering så blir leken dock styrd och barnen begränsas i sina valmöjligheter (s. 

101–102).  
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Det anses ibland vara problematiskt att få en jämställd miljö i förskolan då brist på manliga 

pedagoger råder. Att det inte finns några manliga pedagoger påverkar pojkars tidiga år. 

Enligt en studie som gjort om pojkar och deras utveckling anses det att pojkar saknar en 

manlig förebild i förskolan och detta försvårar pojkars möjlighet till att identifiera sig 

själva. Detta problem anses vara något som gör pojkar till bråkiga och livliga, att dem inte 

vet hur dem ska te sig i miljön på förskolan. Att det skulle vara ett problem för kvinnliga 

pedagoger att hjälpa pojkar hitta sin identitet har fått kritik. Den kritik som finns är bland 

annat att de kvinnliga pedagogerna inte vet hur dem ska närma sig pojkar och får dåligt 

samvete, och att kvinnliga pedagoger bara är en förebild för tjejer betyder alltså att vi inte 

alls har ett könsneutralt tänk. Hellman (2012) skriver även att det är skillnad på pedagoger 

så är det skillnad på barnen och deras kön (s. 28–30).  

 

Sammanfattningsvis, har den fria leken i förskolan en stor betydelse för barnens utveckling 

och identitetsskapande enligt forskare. Leken gör det möjligt för barnen att stärka sin 

självkänsla och självständighet. Enligt forskare har bekräftelse en stor påverkan på barns 

identitetsskapande. Denna bekräftelse kan ges i den fria leken. 

3.3 Den fria leken och genus 

 

Inom genusforskning ligger stor vikt vid vad som anses vara manligt och kvinnligt. Det 

manliga och kvinnliga delas inom forskning upp beroende på vilket land man kommer 

ifrån. Genus skapas på tre olika nivåer. Dessa nivåer är då strukturell, symbolisk och 

individuell. Varje nivå innehåller egna egenskaper och dessa anses inom genusforskning 

vara grund för det kön vi föds med (Ärlemalm-hagér och Pramling Samuelsson, 2009, s. 

90). Egenskaper man kan ha som man och kvinna ser otroligt olika ut. En man anses vara 

hård och dominant medans en kvinna bör ha egenskaper såsom att visa empati och vara 

ödmjuk (Svaleryd 2003 s, 34–35). 

 

Redan vid två års ålder börjar det synas i barns lek att dom delar upp sig med hjälp av sitt 

kön, denna uppdelningen sker gradvis med åldern och ju äldre barnen blir desto mer delas 

leken upp. Pojkar tenderar sig att vilja leka utomhus och vara mer aktiva i lekarna, dem har 

ett större behov av utrymme så dem kan sprida ut sina lekar medans tjejer tenderar att leka 

lugna och stilla, eftersom deras lekar innehåller mer konversation med varandra än killars. 

En studie visar på hur pojkar och flickor gärna leker med kompisar av samma kön, dock 

kan killar ibland leka med motsatt kön beroende på lek (Smith, 2015, s. 176). Flickor 

tenderar på att göra genus mer i lekarna än vad pojkar gör. När barnen leker med en 

kompis av annat kön syns en markant skillnad på vilket kön som dominerar leken. Killar 

har en tendens att ta över och bestämma över flickorna under den fria leken.   

 

Eva Ärlemalm-hagér och Ingrid Pramling Samuelsson (2009) artikel handlar om att 

synliggöra hur genusstrukturerna görs och gestaltas i verksamhetens praktik (s.89). Som 

tidigare nämnt så har alla lärare ett styrdokument att följa. Där det står att vi ska se till 
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varje individ och jobba för en jämställd verksamhet. Enligt Anette Hellman (2012) så visar 

hennes avhandling på att pedagoger ofta tilltalar pojkar och flickor olika. Detta är något 

som sker omedvetet hos många pedagoger (s. 22). För att pojkar och flickor ska kunna 

behandlas lika krävs det att pedagogen tänker efter och tilltalar alla barn med samma 

tonläge. Artikeln som Ärlemalm-hagér och Pramling Samuelsson (2009) skriver riktas 

främst mot vilka genusstrukturer som går att se i samspel vid lek mellan barn - barn samt 

barn - pedagog (s.89). Det är under leken barn samspelar mest med varandra, samt lär sig 

av varandra.  

Inom den fria leken i förskolan sägs det att pojkar generellt får mer tillsägelser och hot än 

av flickor får. Pojkar fick hot såsom att lämna rummet och gå ut om dem blev för 

högljudda. Dessa hot fick ingen av flickorna under samma observation (Eidevald, 2009, s. 

106–107). Det visas tydligt hur pojkar och flickor leker annorlunda och vilka förväntningar 

som finns på respektive kön. Den fria leken skall inte styras och barnen ska få fria händer. 

Detta medför att ett jämställt arbete inom den fria leken ibland kan innebära förhinder då 

en förskollärare inte ska styra just detta område av den pedagogiska verksamheten. Att 

leken ser olika ut beroende på kön hänger ihop med att pojkar och flickor har olika lek 

preferenser och därför ter sig till olika typer av lekar. (Eidevald, 2009, s. 112).  

 

Sammanfattningsvis, gällande genusarbete så är förskolan en viktig faktor när det gäller 

vilka normer och värderingar barnen får. Enligt forskarna är det viktigt att man i förskolan 

ska synliggöra hur genus görs och gestaltas i verksamhetens praktik för att kunna arbete 

med genus i förskolan (Ärlemalm-hagér & Pramling Samuelsson, 2009). En annan viktig 

aspekt för ett genusarbete är att ta in barnens åsikter. Enligt forskare så är det i samspel 

med varandra, både barn och vuxna, som vi konstruerar normerna och värderingarna om 

genus som verksamheten kommer präglas av. För ett genusarbete ska funka måste man 

som förskollärare ta reda på hur man ställer sig till genus, jämställdhet samt jämlikhet.  
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4. Teoretiskt utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer presenterar vi den teoretiska utgångspunkten som vi valt att utgå 

från till våran studie.  

 

Vi har som teoretisk utgångspunkt utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att 

analysera den data vi samlat in. Ett social konstruktivistiskt perspektiv handlar om att den 

kunskap man har är konstrueras i samspel med andra människor (Phillips & F.Soltis, 2010, 

s. 80). Ett social konstruktionistiskt perspektiv handlar om att konstruera den sociala 

världen. Det inkluderar kunskap, identitet och de sociala relationer som finns, där även 

sociala mönster bevaras och upprätthålls. Det är i de sociala processerna som vi skapar 

världen, med andra ord konstruerar en praktik (Winther Jorgensson & Philips, 2000, s. 11–

12). Social konstruktionistiskt kan till exempel gälla hur genus gör, som tex hur feminint 

och maskulint konstrueras av barnen i förskolan. Förutfattade meningar kring exempelvis 

vad som är feminint konstrueras inte bara i verksamheten, såsom i förskolan utan tidigare 

erfarenheter från hemmet eller andra praktiker kan självklart spela in. 

 

I bakgrunden nämner vi att genus är något som ständigt är i en process och förändras över 

tid (Henkel, 2006, s. 14). Poängen är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt 

föds inte barn in i en viss identitet, utan identiteten skapas i samspel med andra i specifika 

praktiker. Dessa praktiker är inte isolerade öar, utan sammanflätade i större sammanhang 

såsom samhällets olika könsuppdelningar eller andra identiteter. Konstruktionerna av 

könsidentiteterna som görs i samhället, det är där förändringen sker (Lenz Taguchi & 

Eidevald, 2011, s. 19). 

 

Vår utgångspunkt till denna studie är ett social konstruktivistiskt perspektivet, som alltså 

handlar om att den kunskap man har är socialt konstruerat i samspel med andra människor 

i specifika miljöer. När vi använder perspektivet studerar vi hur identiteter, exempelvis hur 

genus samt feminint och maskulint konstrueras av barnen. Vad som påverkar denna 

konstruktion behöver inte enbart komma från verksamheten och förskolläraren utan kan 

också komma hemifrån. Det kommer vi inte studera, utan vårt fokus är hur identitet 

konstruktionerna görs i verksamheten. 

 

I bakgrunden nämner vi att genus är något som ständigt är i en process och att det 

förändras över tid. Utifrån ett identitetsperspektiv, varav genus är en möjlig identitet, 

handlar konstruktionen om att man beter sig utifrån de sociala förväntningar samhället har 

på pojke samt flicka eller utifrån de normer och värderingar kring exempelvis hur flickor 

och pojkar ska bete sig i en specifik praktik. Ett exempel på detta är Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) som beskriver hur kön/genus socialt konstruerar redan i förskoleåldern. De 

menar att i förskolan börjar barnen konstruerar och skapa sig en grundläggande förståelse 

över de som de uppfattar som maskulint och feminint. 
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Ett social konstruktionistiskt synsätt på miljön innebär att även miljön bidrar till att skapa 

eller möjliggöra olika identiteter. Därför menar exempelvis Lenz Taguchi & Eidevald 

(2011) att det är viktigt att förskolemiljön konstrueras könsneutralt, vilket då ger det 

möjligt till att tillåta alla och inte på förhand utan att definiera något utifrån en viss 

identitet, så som genus. 

 

Förskolan är en social mötesplats där barnen dagligen är i samspel med varandra och 

vuxna. Förskolans miljö gör det möjligt för barnen att utspela sina erfarenheter och i 

miljön kan barnen även utmanas och ge dem möjlighet till ökad kunskap, i samspel med 

andra (Skolverket, 2011). 

 

Sammanfattningsvis handlar ett social konstruktionistiskt perspektiv på miljö och identitet 

om att barnen skapar sin miljö och identitet tillsammans med andra. Detta kanske tydligast 

tar sig i uttryck när barnen leker. I den “fria” leken (jämfört med en mer styrd aktivitet) kan 

man anta att barnen, utifrån ett socialt konstruktivistiskt perspektiv konstruerar både sin 

miljö och identitet. Leken har också i en förskole praktik en central roll när barnen ska lära 

sig både samspela med andra och utvecklas i sin identitet (Berg, 2009). 

För att kunna studera hur lek görs i en förskole praktik har vi utifrån antagandet att barnen 

skapar sin miljö och identitet formulerat tre forskningsfrågor: 

 

1. -Hur kan man se att barn skapar lek i inne- och utemiljön? 

2. -Hur kan man se att barn skapar sin identitet i den fria leken? 

3. -Hur kan man se att barn skapar genus i den fria leken? 

 
 
5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi presentera den metod som vi valt att göra i våran undersökning 

till denna studie, samt det urvalet vi gjorde när vi skriver vårt resultat som kommer efter. 

Vi kommer även presentera tillvägagångsättet under undersökningen, de etiska 

ställningstagande och metoddiskussion.  

 

Vi har i denna uppsats valt att observera som metod i vår undersökning. För att få så 

mycket information och empiri att arbeta med har vi även valt att filma. Vi valde denna 

metod eftersom vi vill undersöka hur den pedagogiska miljön påverkar barns lek samt hur 

pojkar och flickor väljer att själva dela upp sig inom leken. Samt lättast att undersöka detta 

är genom observationer, då vi vill se barnen och hur de skapar lek och hur de gör genus i 

leken. Det är viktigt att tänka sig för innan man börjar observera. Det är viktigt att begränsa 

sina tankar och vad man tänkt att man vill observera innan man sätter sig och observerar. 

På så vis kan man fokusera på det som är viktigt och varför det är viktigt. Just därför valde 

vi att observera en barngrupp under en veckas tid (Cato R. P. Bjorndal, 2002, s. 47–48). 
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Vi har observerat både innemiljön och utemiljön. Under observationerna har vi använt oss 

av videokamera och av anteckningar. Videon för att vi senare ska kunna titta tillbaka och 

se om vi missat något. Detta gör vi för att vi ska lättare kunna reflektera och diskutera vad 

som händer på filmen. Vi kanske har missat något som filmen sedan kan visa oss, samt få 

någon annans perspektiv på situationen. Att använda sig utav videokamera och filma sitt 

innehåll är en fördel för att kunna tillsammans diskutera vad som hände och vad man såg. 

Enligt Bjorndal så ska man filma sina observationer för att få mindre missförstånd och inte 

göra allt för mycket egna antagande (2002, s. 86). 

 

Det finns två typer av observation. Observation av första hand och observation av andra 

hand. Vi kommer att använda oss av förstahandsobservation som betyder att vi observerar 

en specifik situation eller händelse (s. 26). Medans andrahandsobservation handlar om det 

allmänna som händer på förskolan och som en pedagog observerar dagligen utan någon 

större värdering i vad som händer. Att observera och skriva ner exakt allt man ser är enligt 

Bjorndal orimligt.  Istället, menar författaren, är det bättre att man skriver ner stödord på 

pappret och sedan pratar om det efteråt eller analyserar ensam (2002, s. 46). Under 

observationer är de viktigt att använda sig av stödord och även förkortningar för att hinna 

få ner allt på pappret som du vill få med i din undersökning. Vi har valt att observera under 

en veckas tid just för att vi vill få med så mycket som möjligt av barnens lek och hur de 

skapar identitet och hur miljön på förskolan påverkar val av lek eller val av kompis.    

Innan vi börjar vår observation förberedde vi ett “observationsschema” som vi följde och 

fyllde i vilka barn som leker med vilka leksaker och i vilket rum dem gör det i, vilket enligt 

Bjorndal kallas för en strukturerad observation (2002, s. 50).  Vår observation använder vi 

oss utav papper, penna, observationsschema och videokamera för att få fram bästa tänkbara 

resultat. 

Vi gjorde så under vår observation att vi ibland satt tillsammans i rummet och observerade 

och ibland satt vi i olika rum för att få olika delar av barnens lek. Med hjälp av våra 

observationsscheman kunde vi se vilket barn som var i vilket rum och vilka leksaker som 

kom till användning. Vi hade skrivit upp x antal olika leksaker som vi visste fanns i de 

olika rummen och sedan delade vi upp de i pojke och flicka. Varje gång barnen bytte 

leksak eller rum gjorde vi ett streck under respektive leksak/rum för att sedan tillsammans 

kunna sammanställa och dra en slutsats av vilket kön som lekte med vad. Vi observerade 

hur dom tillsammans samspelar trots de olika rummen som förskolan har. Efter varje 

observation gick vi tillsammans igenom det vi sett och vad vi skrivit ner. Då filmandet inte 

blev av som vi planerat strök vi det efter första dagen, vilket vi diskuterade mer under 

informationskrav/samtyckeskravet nedan. Vi hade enbart 3 barn att filma och kände att det 

blev svårt på grund av alla andra barn som var med i leken men som vi inte fick filma. När 

vi hade gått igenom våra observationer skrev vi ner varje barn för sig och började sedan att 

dra egna slutsatser och se hur varje enskilt barn bar sig åt för i leken för att skapa sin egen 

identitet eller hur miljön påverkade val av lek. 
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5.1 Urval 

 

Vi har valt att observera en barngrupp under en veckas tid och vi kommer göra 

avgränsning och bara observera barnens fria lek i olika miljöer. Vi har observerat både 

innemiljön och utemiljön. Vårt urval kom att begränsa utifrån samtyckeskravet. När vi 

hade skickat ut formulär till förskolan fick vi inte in så många medgivande som vi hade 

önskat. Denna begränsning gjorde att vi tillslut enbart hade 13 barn att observera. Första 

dagen hade vi 4 barn, vilket var otroligt svårt att observera. Men senare fick vi mer 

medgivande av föräldrar vilket gjorde det lättare för oss att observera barnen. 

Vi skrivit tillsammans skrivit ihop en observationsmall som vi i början fyllt i för att få en 

överblick av vilka rum barnen rör sig i och vilka leksaker barnen väljer att leka med. Där vi 

delade upp leksakerna i kategorier och kön. Det empiri vi har fått kan sammanfattningsvis 

kan vi säga att det kommer från 13 barn som vi observerat under en vecka av både inne och 

utomhuslek. 

5.2 Tillvägagångssätt 

 

Innan vi gick ut på observation, mailade vi ut till förskolan som vi ville observera på och få 

en bekräftelse om att vi fick komma. När vi fått tillåtelse att komma för verksamheten 

mailade vi ut ett medgivande som skulle ges till föräldrarna på båda avdelningarna vi ville 

observera på. Förskolan vi mailat har 6 stycken avdelningar, 3 små och 3 stora. Dessa 

avdelningar jobbade två och två i block. 

Vår tanke med observationerna var att observera under en hel veckas tid. Vi ville 

undersöka barnens fria lek. Vi började dock observera på tisdagen. Under observationerna 

skulle vi använda oss av en videokamera för att filma barnens fria lek. När vi kom till 

verksamheten, hade vi enbart fått in 3 medgivande på stora barnens avdelning, var av en vi 

inte fick filma. På småbarnsavdelningen hade vi fått in 6 medgivande. Under veckans gång 

kom fler medgivande in, men vi ansåg att filmning under observationerna inte var möjligt 

då barnen vi fått medgivande för lekte med barn som vi inte fått tillåtelse att observera. Vi 

ansåg att de skulle bli svårt att filma barnens fria lek, vi valde istället att skriva ner på 

papper så mycket som vi kunde. Detta blev då en konsekvens då vi inte fick med barnens 

spontana reaktioner, deras konversationer med varandra var svåra att skriva ner. Detta var 

anledningen varför vi vill använda oss av videokamera, samt att kunna gå tillbaka och 

kolla om situationen. Under varje observationstillfälle satte vi oss ner och diskutera vad vi 

sett, för att få in flera perspektiv samt se om vi sett samma lek och de fanns något 

annorlunda i våra observations papper. Vi fick bara ett tillfälle att observera de yngre 

barnen inomhus, vi ansåg att de räckte. De stora barnen fick vi fler tillfällen att observera i 

innemiljön. Men den mesta av våra observationer skedde utomhus, på förskole gården. 

Analysmetod och bearbetning av datainsamling valde vi att ta ur ett socikonstruktistiskt 

perspektiv. Vi ansåg att detta perspektiv passade våra observationer och vår undersökning 

bäst. Då barnens lek var i samspel med varandra, och tillsammans konstruerade de leken 
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efter gemensamma intressen. Våra analysfrågor som vi följde under analysen täckte tre 

område; Miljö, Identitet och Genus. 

5.3 Etiska Ställningstagande  

 

Under vår studie har vi utgått från de forskningsetiska principer man behöver följa för en 

godkänd studie. Dessa principer och krav är: informationskrav, samtyckekrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Forskningskrav är till för att skydda individer för 

förödmjukelser och kränkning och deras rätt till individskydd (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet handlar om att informera alla deltagare, samt i vårt fall också deras 

vårdnadshavare, om vad forskningen handlar om och vilka villkor som gäller för att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i forskningen ska ge 

sitt medgivande och tillåtelse för att dess svar ska få vara med i själva undersökningen. 

Deltagarna i forskningen har rätten till att självständigt om hur länge och på villkor som de 

ska delta på, de har rätten till att avbryta när de vill utan negativa medföljde 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitet och nyttjande kraven handlar om att deltagarna i 

undersökningen ska förbli anonyma i studien, det menas att deras personuppgifter inte ska 

lämnas ut och att man inte ska kunna känna igen sig i texten (Vetenskapsråd, 2002).  

 

I början av vår undersökning skickade vi ut ett informationsbrev samt ett medgivande brev, 

som vårdnadshavarna och barnen fick. Se bilaga 1 och 2 i slutet av vår uppsats. Som 

tidigare nämnt fick vi bara in 13 medgivande av 40 från barn och vårdnadshavare. Var av 

ett barn inte fick filmas under observationerna. Detta påverkade vår studie på grund av att 

vi uteslöt att filma totalt, då barnen som vi hade medgivande att observera lekte med barn 

som vi inte fick observera. Av dessa 13 barn valde vi sedan att redovisa 5 barn, med olika 

kön och i olika åldrar. Dessa barn ansåg vi utmärkte sig mest och vi hade mer material på 

dem som vi kunde analysera. När vi sedan redovisar barnen i vår studie följde vi 

konfidentialitet och nyttjande kravet med att ge barnen andra namn, vilket vi ansåg va 

mindre viktigt. Vi ansåg att ålder och kön spelade större roll.  

5.4 Metoddiskussion 

Vi valde att höra av oss och göra våra observationer på Rebeccas tidigare VFU-plats. På 

grunda av att Rebecca var bekant med barnen och Olivia inte, så valde vi under våra 

diskussioner efter varje observation att Olivia fick börja och berätta utifrån hennes 

perspektiv och sedan att Rebecca fick lägga till mera för att få en djupare förståelse och 

fler perspektiv.  
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6. Resultat 

Nedan redovisas resultatet i två steg. Först presenteras 5 barn var för sig för där deras lek 

beskrivs utifrån observationerna. Därefter diskuteras våra tre teman: miljö, identitet och 

genus, vilket baseras på observationerna av de fem barnen men också utifrån 

observationerna i stort exempelvis hur miljön såg ut. Dessa två redovisningssteg görs för 

att läsaren ska få sådan rik beskrivning som möjligt och kunna följa analysen. Steg ett 

bygger upp analysen i steg två och varje tema som presenteras, besvarar våra tre 

forskningsfrågor. Namnen på barnen är fiktiva för att säkerställa att de observerade 

barnens identitet förblir anonym för läsare. Ålder och kön har vi kvar då vi anser att det är 

en viktig del av våran undersökning. 

6.1 Observation 

 

Jesper 5,5 år. 

Jesper är en pojke på 5,5 år, han ska i höst börja i förskoleklass. Han är en pojke med 

mycket fantasi och leker livliga lekar, samtidigt som han håller leken länge och livlig. 

Utifrån våra observationer leker Jesper oftast fysiska lekar och är väldigt aktiv (Dag 1-3). 

Jesper är en aktiv lek skapare. Hans fantasi utspelas med lekar som är fysiska och rörliga, 

samt fantasifulla. “Jesper leker att en stor barkbit är en Ipad som han spelar på” (Dag 3, 

observation utomhus). I inomhus så anpassar Jesper oftast till materialet och miljön, han 

kan sitta länge och bygga med lego eller plusplus, samt rita. Det vi la märke till under 

observationerna inomhus var att det inte fanns tillräckligt med utrymme för Jespers vilda 

fria lek (Dag 1 & 2, observation inomhus). Som en konsekvens valde han ofta att leka i 

hallen, där miljön inte var bestämd och det inte fanns material, utan han tog till exempel 

det han skapat och lekte med. Han släppte in alla för att delta i sin lek, förklara väl vad de 

olika rollerna och vad de gjorde (Zombies). “Zombies är allt som varit levande blir 

zombies” Jesper 5 år (Dag 2, observation inomhus). Under dag 2, vid observationstillfället 

efter lunchen och läsvilan, lekte Jesper enbart med plusplus och han stannade i byggleken 

under en längre tid. Jesper har under leken sällskap av en tjej som han diskuterar med (Dag 

2, observation inomhus, efter lunch). 

 

Även om Jesper leker livliga lekar så har han en förmåga att också komma till ro och sitta 

stilla när det faller honom in. Ett exempel på detta är från observation 1: “Jesper sitter och 

spelar kort med två flickor och en pojke, de spelar finns i sjön” (Dag 1, observation 

inomhus). Under observationsdag 2 kunde man även se att Jesper gärna satt och ritade: 

“Jesper sitter och ritar olika monster, han skapar större monster. Samtidigt pratar han högt 

om monster och Zombies, vilket ingen av de andra deltar i samtalet” (Dag 2, observation 

inomhus). 
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Utifrån observationerna blir det tydligt att Jesper är ett barn som skapar lek efter sina 

villkor och att han är bestämd över hur en lek ska vara (Dag 1–3, observationer inom- och 

utomhus). Under de fyra dagars av observationer vi gjort har vi lagt märke till att när han 

kliver in i en annans lek tar han oftast över och formar leken utifrån sina egna fantasi och 

regler. En annan observation vi gjort är att Jesper leker mest med flickorna på avdelningen 

och att han drar sig sällan till pojkarna på avdelningen (Dag 2 & 3, Observation inomhus 

samt utomhus). Han drog sig speciellt till en flicka, och om de var möjligt lekte han med 

henne hela dagen (Dag 3, observation utomhus). 

 

Sara 5,5 år. 

Sara är en flicka på 5,5, och precis som Jesper ska hon i höst börja i förskoleklass. Sara är 

en flicka som leker stillsamma lekar inomhus och utomhus leker hon mera fantasifull, 

rollekar, och livliga lekar. Utifrån våra observationer kan vi konstatera att Sara anpassar 

sina lekar utifrån den styra inomhusmiljön. Hon använder sig av materialet som 

verksamheten erbjuder barnen, så som att till exempel rita, lägga pussel (Dag 2, 

observationer inomhus). Under våra observationer ser vi inte Sara leka någon sort rollek i 

innemiljön, trots att de erbjuds in till lek i till exempel “hemvrån” (Dag 2). Under vår 

observation inomhus går Sara lek med kompisarna över till en hopp-skutt lek (Dag 2). 

Leken utgår från mattan som ligger i rummet, en bokstavsmatta med olika detaljer på sig. 

Sara och hennes kompisar utgår här ifrån de olika bokstäverna och säger att “Alla 

bokstäver som har rödfärg är en ö” (Dag 2, observation inomhus) och man får inte nudda 

det de andra bokstäverna som inte är röda. Under denna leken bjuder Sara in den kompisen 

som tidigare inte fick vara med. Utifrån observation kan vi se att denna flicka snabbt 

kommer in i leken och tar över, vilket Sara verkar uppskatta då hon börjar skratta och le 

(Dag 2). 

 

Sara är en flicka som utifrån observationerna följer efter sina kompisar i leken (Dag 2 & 3, 

observationer både inomhus och utomhus). Sara lekte gärna med flickor och utifrån våra 

observationer lekte hon aldrig med någon utav pojkarna (Dag 2 - 4, observationer inom- 

och utomhus). Utifrån våra observationer tar Sara inte mycket initiativ i leken. Hon är 

tystlåten får/tar inte stor plats när hon lekte med sina kompisar (Dag 2–4, observationer 

inom- och utomhus). Istället följer hon gärna efter kompisarna, och härmar än att starta upp 

egen lek. Under vår observationstid valde Sara majoriteten av gångerna att använda 

material så som kritor, deg och pussel (Dag 3 & 4) och hon lekte lekar som går att föra en 

konversation samtidigt, så som att pussla (Observationstid 4). Under en av observationerna 

såg vi att Sara delade upp leksakerna mellan henne och kompisarna och säger: “Det ska 

vara rättvist” (Dag 4). Därefter räknar hon noggrant alla bitar hon och hennes kompis har. 

Sara och kompisen börjar sedan pussla och det syns i leken att dom utesluter en av 

kompisarna. Sara vänder sig till kompisen och kollar men bjuder inte in till leken. Sara 

fortsätter här med sitt pusslande och konverserar med sin pussel-kompis. Under en 

eftermiddag (Dag 4) när den stora avdelningen har fri lek väljer Sara att måla. Flickorna 

runt bordet konversera med varandra. Det blir lite små tjafsigt mellan flickorna och 

rösterna höjs. Flickorna försöker tillsammans diskutera vad som är äckligt och inte. Sara 

säger “Om man är kille står man upp och kissar. Det gör inte flickor, vi sitter ner”. Detta 
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får igång en konversation mellan flickorna och dom säger “Snoppar är äckligt” (Dag 4, 

observation inomhus) samt “Alla tjejer har hår på snippan. Det har min mamma sagt” (Dag 

4). Här går en av pedagogerna in i diskussionen och frågar varför just snoppar är äckliga, 

men de kan flickorna inte svara på utan fortsätter vidare prata om att man faktiskt kan vara 

kär i en flicka även om man är flicka (Dag 4, observation inomhus). 

 

Nicole 3 år. 

Nicole är en flicka som vi i början av våra observationer trodde var medskapande och lekte 

i samspel med sina kompisar. Under tiden gång, och av flera observationer kunde vi se hur 

hon var en mer bestämmare och ville ha på sitt sätt (Dag 2-4). Hon hördes mycket och tog 

stor plats. Lekte med både pojkar och flickor, styr sig gärna till pojkar dock. Under 

observationstid 1 så leker Nicole men enbart en och samma flicka. “Bygger på varsin 

pärlplatta som de sedan skapar en lek med och använder som material” (Dag 1, observation 

inomhus). Leken funkar bra, kommunikationen är väl och tillsammans städar de bort efter 

de avbrutit leken för att gå över till plusplus (Dag 1). Utifrån våra observationer kunde vi 

konstatera att Nicole anpassade sina lekar utifrån den miljön hon var i (Dag 1–4, 

observationer inom- och utomhus). Under observationerna som skedde inomhus kunde vi 

se att Nicole utnyttjade alla utrymmen i verksamhetens inomhusmiljö (Dag 1,2 & 4, 

observationer inomhus). Hon utnyttja både det styrda materialet, så som pussel, plusplus 

och rita. Men även i den mera “fria” utrymmena som verksamheten erbjöd, alltså till 

exempel “hemvrån”, skapade Nicole tillsammans med vännerna, rollek som utgick från 

mamma-pappa-barnlek (Dag 1, 2 & 4). I utomhusmiljön fortsätter Nicole att skapa 

rollekar: “Nicole bekräftar att hon tänker vara bebis i leken och börjar sedan föreställa vad 

en bebis gör och låter” (Dag 3, observation utomhus på förskole gården). “Rolleken tar 

plats i buskarna där de bodde, varför håller de sig inte till de färdigkonstruerade materialet, 

lekstugan, istället?” (Dag 3). Nicole lekte oftast dessa rollekar, inne som ute, hon gick från 

bebis roll till mammaroll (Dag 3). 

 

Under vårt observationstillfälle dag 2 så har Nicole lämnat flickan och istället börjat leka 

med en pojke. De gick från lek till lek, ingen direkt fast och längre lek sker i deras 

samspel. Tillsammans ritar de, pratar om färger (Dag 2, observation inomhus). Utifrån våra 

observationer på leken (Dag 1–4) med Nicole märktes det att hon ville ha bekräftelse från 

sin kompis. Hon fråga alltid om dem kunde leka vissa lekar osv, hon vill ha en tillåtelse av 

att få styra. Under observationerna under dag 3, som vi gjorde utomhus, leker Nicole med 

en till flicka samt en pojke, där de leker en traditionell rollek, Mamma-pappa-barn. Nicole 

intar rollen som bebis, för att få den uppmärksamhet som bebisar behöver, de andra intar 

rollerna mamma och storasyster (Dag 3, utomhus på förskole gården).   

 

Stina 2,5 år. 

Stina är en flicka på 2,5 år, hon går just nu på småbarnsavdelningen men i höst ska hon 

flytta upp till storbarnsavdelningen. Utifrån våra observationer kan vi se att Stina är en 

relativt lugn tjej, hon stannar länge i sina lekar och har mycket fokus i leken (Dag 1–4, 

observationer inom- och utomhus). Under observationerna dag 1 och 2 kunde vi se att 

Stina gärna lekte för sig själv. Detta blev tydligt under dag 1 i inomhusmiljön när Stina 
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sitter för sig själv och bygger med duplo när Anton försöker ta sig in i leken (Dag 1, 

observation inomhus).  Stina tillåter Anton att ta del i hennes lek och börja tillsammans 

bygga torn av duplo, men Anton börjar ta över leken och blir högljudd. Anton börjar sedan 

slå sönder tornen och Stina verkar då välja att lämna och går därifrån för att skapa en ny 

egen lek i “hemvrån” (Dag 1, observation inomhus). Väl i “hemvrån” tar Stina upp en 

gaffel som hon sedan verkar välja att ta med överallt, resten av den fria leken. Utifrån 

denna observation som vi gör när Anton förstör leken verkar de som att Stina inte kan 

skapa en ny lek, hon rör sig i hela verksamheten med gaffel och rör sig in och ut i olika 

lekar (Dag 1, observation inomhus). Under observationerna dag 3, som var en utomhusdag 

och båda avdelningarna var ute på den stora förskole gården, kunde vi se att Stina trivdes 

mer i den fria leken ute (Dag 3, observation utomhus). Stina rör sig mera ute på gården, 

hennes lekar verkade mera aktiva och lustfyllda utifrån våra observationer (Dag 1 & 3, 

observationer utomhus). Under observationen dag 3 går Stina in i leken och börjar 

kommunicera mer med de kompisar hon väljer att leka med. Stina leker med en kompis på 

ställningen som finns på förskolans utegård (Dag 3, observation utomhus). Stina och en 

kompis av motsatt kön åker rutschkana och dem hjälper varandra att få fart ner för kanan. 

Utifrån denna observation kan vi då konstatera att Stina gärna leker tillsammans med 

pojken i denna lek, men det är även på grund av att han tillträde leken på Stinas villkor 

(Dag 3). 

 

Utifrån våra observationer anser vi att Stina är en tystlåten flicka (Dag 1, 2 & 4 

observationer inom- och utomhus). Hon leker gärna ensam och under tiden vi observerade 

(Dag 1 - 4) valde hon att inte kommunicera med sina kompisar förens sista dagarna (Dag 3 

& 4). Som tidigare nämnt så lekte Stina tillsammans med Anton i innemiljön under vår 

första observation, dem lekte då utan att kommunicera med varandra (Dag 1, observation 

inomhus). Fortsatt i leken börjar Anton riva bygget och kasta leksaker runt om i rummet 

och även på Stina. Efter denna sekvens verkar Stina ledsnat på leken och lämnar rummet 

(Dag 1, observation inomhus). Men under vår observation på utomhusdagen (Dag 3) så 

verkar Stina kunna leka med en annan pojke i ställningen på gården. Tillsammans åker 

klättrar de upp och åker ner efter varandra i rutschkanan (Dag 3, observationer utomhus). 

Denna lek verkar funka bättre för Stina att va två i. Senare under dag 3 observerade vi att 

Stina tes sig till de äldre barnen på den stora utegården, här kunde vi då se under denna 

observation att Stina lekte en “följa-john” lek. Stina gjorde det som vännerna gjorde, hon 

ramla om dom ramla (Dag 3, observation utomhus). 

 

Anton 2,5 år. 

Anton är en pojke på 2,5, även han som Stina går för tillfället på småbarnsavdelningen och 

i höst ska han flyttas till storbarnsavdelningen. Anton är aktiv och livlig, hans lekar är 

fantasifulla och oftast mycket rörliga. Under vår observation dag 1 så kunde vi konstatera 

att Anton ter sig till främst bilarna och bilmattan, samt duplo (Dag 1, observationer 

inomhus). Utifrån våra observationer kan vi konstatera att Anton är en pojke som gärna 

duplo, leker med bilar och tågbanor, när barngruppen är inomhus. I utomhusmiljön 

använder sig av leksakerna, såsom spade, hink och flygplan/bilar (Dag 1–3, observationer 

inom- och utomhus). Under observationerna utomhus kunde vi lägga märke till att Anton 
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höll sig till leksakerna som fanns utomhus och han valde oftast att leka i sandlådan (Dag 2 

& 3, observationer utomhus). När barngruppen var ute på den stora förskole gården, de vill 

säga under observations dag 3, kunde vi se att Anton gärna lekte och följde efter sin 

storebror när han var ute samtidigt (Dag 3, observation utomhus). Anton ville gärna lika 

som sin storebror. 

 

Under ett av våra observationstillfällen hade vi möjlighet att observera när Anton ville ta 

del av Stinas bygg lek. “Anton tar sig in i Stinas bygg lek med Duplo och tillsammans 

börjar de bygga torn av duplobitar” (Dag 1, observation inomhus). “Efter en stund river 

Anton både hans och Stinas torn, Stina väljer då att lämna leken och Anton sitter ensam 

kvar. Detta slutar i att Anton börjar kasta de rivna duplo bitarna överallt. Även på oss som 

observerar” (Dag 1). “Anton säger att han storebror brukar kasta saker hemma, att de 

brukar leka såna lekar hemma” (Dag 1–3, observationer inom- och utomhus). Efter att han 

inte fått vår uppmärksamhet, då vi var de enda vuxna i rummet så byter han lek, han går 

över och leker med bilar på bilmattan (Dag 1, observation inomhus). Utifrån de 

observationer som vi gjort kan vi konstatera att Anton identitet bygger mycket på 

storebrors identitet (Dag 1–3, observationer inom- och utomhus). Antons “kast-lek” 

fortsätter dag 2, under observationerna utomhus, då han kastar sand mot andra barn och vid 

ett tillfälle häller han sand innanför en annans pojkes overall (Dag 2, observation 

utomhus). Under våra observationer la vi märke på att Anton är en pojke som får mycket 

tillsägelse av pedagogen (Dag 1–3, observationer inom- och utomhus). 

6.2 Miljö och lek. 

 

Vi har observerat barnens fria lek både inomhus och utomhus. Vi har observerat vad 

barnen leker, vilka saker de använder i leken, vilken miljö de använder sig av och hur de 

samspelar med varandra. 

6.2.1 Inomhusmiljön 

Det vi lade märke till tydligt under våra observationer var att den “fria leken” inomhus inte 

alltid blev så fri utan att barnen var mer styrda och begränsade på grund av hur förskolan 

var uppbyggd och hur materialet fanns tillgängligt för barnen eller inte. Ett uttryck för 

detta var att de större barnen behövde använda en aktivitetstavla där de fick bestämma 

själva vad de skulle göra. Detta var ett fritt val, men på grund av att det var förutbestämda 

aktiviteter och med en bestämd plats blev leken ändå en relativt styrd lek. Barnen fick till 

exempel bestämma om de ville dega, bygga eller vara i ”hemvrån”, vilket var förutbestämt 

av pedagogerna och sedan fick de konstruera en lek utifrån det. Vi frågade pedagogerna 

varför de valt att introducera en aktivitetstavla för just de äldre barnen. Pedagogerna på 

avdelningen förklarade då att de sett att barnen har svårt att hålla sig till en aktivitet i taget 

och de blir oftast rörigt, så de introducera detta för att ge barnen en struktur i vardagen. 

Detta kan ses både som både negativt och positivt. Eftersom alla barn inte har problemet 

att stanna kvar i leken och negativt då barnens “fria” lek blir styrd på det sättet 
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pedagogerna har tillåtit den att va fri. Ett exempel på detta var när Jesper valde att leka sina 

lekar i hallen, där miljön i form av mer yta möjliggjorde för honom att både leka livligt och 

fantasifullt (Dag 2, observation inomhus). I hallen blev hans lek heller inte blev störd av de 

andra barnens lek. Ett annat exempel av hur miljön påverkade leken var Sara. Hon snarare 

anpassade lekarna till den styra inomhusmiljön och valde att använda det styrda materialet. 

Utifrån observationerna följde hon efter sina vänner och skapade sällan egna lekar. Under 

alla observationstillfällen inomhus såg vi aldrig Sara använda “hemvrån” eller leka rollekar 

med sina vänner. Vi såg hennes enbart använda pussel, rita och vid något tillfälle lekte hon 

en hopp-skutt lek med vännerna där de använde sig av en matta (Dag 1, 2 & 4, 

observationer inomhus). Utifrån observationerna la vi också märke till att aktivitetstavlan 

hjälpte/tvingade henne att stanna länge vid en aktivitet, så som pusslet. Ett tredje exempel 

av hur miljön påverkade leken är Nicole som också var ett barn på stora avdelningen. Hon 

använde sig gärna av den styrda miljön och anpassar sina lekar utifrån dem. Under 

observationerna inne kunde vi se att hon lekte i “hemvrån” med rollekar. I “hemvrån kunde 

hon utnyttja materialet som verksamheten hade att erbjuda och bjöd in sina vänner till 

mamma-pappa-barn-lek. Samtidigt som Nicole anpassa sig till materialet och ytorna i 

verksamheten, så var hon inte som Sara. Där det fanns möjlighet, skapade Nicole sina egna 

lekar utifrån sina intressen och fantasi. 

 

För de mindre barnen var det en mer friare miljö och de fick själva bestämma var de ville 

vara i verksamheten och vilket material de ville leka med. Vi såg att barnen hade alla 

möjligheter att leka fritt, de använde sig hela tiden av verksamhetens miljö och använde 

materialet. Det vi kunde konstatera utifrån detta var att barnen inte leker samma lek under 

en längre tid. Barnen bytte ofta lek, förflyttar sig ofta och mycket. Ett exempel till detta är 

när Anton rörde sig i hela verksamheten, samma sak gjorde Stina. När Stinas bygg lek blev 

“förstörd” av Anton så blev hon störd i sitt skapande av ny lek och detta slutade med att 

rörde sig i hela verksamheten och gick ut och in i lekarna (Dag 1, observation inomhus). 

Inomhusmiljön på småbarnsavdelningen verkade vara tilltalande för barnen, just för att 

barnen rörde sig i hela verksamheten och utnyttjade materialet som dessutom var i deras 

nivå och inom deras räckhåll. Samt att miljön gav barnen möjlighet till att spela ut sina 

erfarenheter, som i byggleken i samspel mellan Anton och Stina eller när det gällde Antons 

“kast-lek” så utspelade de han i verksamheten eftersom han sett sin bror göra lika hemma. 

Det var så hans bror hade lärt honom att leka hemma, i verksamheten fick han möjlighet att 

prova på denna erfarenheten samt se om han får respons av pedagogerna och om de såg 

han.   

6.2.2 Utomhusmiljön 

Utifrån våra observationer kunde vi konstatera att miljön utomhus gav de större barnen 

mer frihet och deras lekar blev mer rörliga. Deras samspel skedde under mer fantasilekar 

och rollekar. Vi kunde se både Nicole och Sara leka rollekar med sina vänner, vilket Sara 

inte gjorde i innemiljön. Nicole, som tidigare nämnts, skapade lekar tillsammans med 

vänner men fortsatte styra leken. I utemiljön så fortsatte rollekarna för Nicole, men hon 

drog sig inte åt det färdigkonstruerade lekplatsöarna (ex. gungor, rutschkana samt 
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lekstugan), utan skapade sin egna miljö genom att använda utegårdens enda buskars. Där 

konstruerade dem i leken ett hem. Jesper fick i utemiljön leva ute de vilda fantasilekarna, 

som inte passade i innemiljön. Han fick större ytor att röra sig på. Jesper var som Nicole, 

skapade sina lekar från naturen och under observationerna kunde vi inte se dessa leka med 

förskole gårdens material. Detta kunde vi se under observationstillfälle 3 där Jesper 

konstruerar en Ipad från en barkbit. De yngre barnen samt Sara använda sig av leksakerna, 

materialen och de färdigkonstruerade lek-öarna. Vi kunde observationerna se att till 

exempel Stina och Anton, som tillhörde de småbarnsavdelningen, använde spade, hink och 

bilarna i sina lekar ute. Han skapade med andra ord de lekarna utifrån materialet som 

erbjöds både ute som inne. De höll sig även till lekstugan och gungorna samt sandlådan när 

de lekte ute. Barnens lekar behövde material för att leken skulle få en betydelse. 

6.3. Identitet och lek. 

 

Som vi tidigare nämnt hur barnet skapar sin identitet inom den fria leken, vilket är vår 

andra forskningsfråga. Ett exempel på identitetsskapande är att utveckla sin fantasi och 

sina tankar skapar barnet en bild av sig själv. Barnen lär känna sig själv i leken och 

utvecklar en självbild. När barn leker kan dom själva välja att konstruera en bild av vem 

dom vill vara. 

6.3.1 Identitetsskapande   

Att skapa en egen identitet handlar ibland om att bryta normer och vara 

gränsöverskridande. Hur barn behöver bekräftelse av sina kompisar för att känna sig 

bekräftade samt hur pedagogerna måste se och bekräfta barnet för vem den är har en stor 

betydelse för barnet. Det vi kunde se var hur många barn, oftast flickor, sökte bekräftelse 

genom att visa för sina kompisar vad dem gjort och samtidigt frågat om de var bra/fint eller 

inte (Dag 4, observation inomhus). Ett exempel utifrån våra observationer var Sara som 

ständigt följde efter och härma sina vänner i leken, sökte bekräftelse att bli accepterad och 

va som sina vänner. Liknande situationer mellan barn och pedagog uppstod flertal gånger 

under den fria leken, där till exempel Anton under våra observationer såg att han sökte 

bekräftelse från pedagogerna utifrån sina “kast-lekar”. Anton ville gärna bli sedd av de 

vuxna människorna och få en bekräftelse att de såg honom (Dag 1–3, observationer inom- 

och utomhus). Med andra ord sökte barnet efter en pedagogs eller en kompis bekräftelse. 

Utifrån observationerna kan vi inte konstatera är om detta beror på att barnet vill ha 

uppmärksamhet eller om det handlar om skapandet av barnets identitet. Det vi kunde lägga 

märke till under våra observationer på barnens fria lek med identitet i bakgrunden var hur 

vissa barn inte alls sökte uppmärksamheten från pedagog och hur andra barn gjorde det 

med hjälp av att kasta leksaker, springa runt i rummet eller slå sina kompisar. 

Ett exempel på identitet utifrån våra observationer är som tidigare nämnt Anton som sökte 

uppmärksamhet och bekräftelse om att bli sedd av både de andra barnen och pedagogerna. 

Flertal gånger under våra observationer kastade han bilar eller liknande föremål på sina 

vänner eller pedagogerna. Anton fick trots detta inte den bekräftelse av pedagogerna utan 
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blev nästan osynlig och hans lek förminskades, det var som att pedagogerna ignorerade 

Anton och det verkade som att de inte vill se honom. Om det var ett medvetet val eller ej 

kan vi inte uttala oss om utifrån observationerna. 

6.3.2 Trygghet i leken 

Ett annat exempel på identitet under observationerna var Jesper som hela tiden kunde gå in 

i leken och stanna kvar i samma lek en längre stund. Vi anser utifrån våra observationer att 

Jesper måste ha en trygg bild av sig själv och fått den bekräftelse han behövt för att kunna 

gå in i dessa lekar helhjärtat. Det vi kunde konstatera var att Jesper skapande av sin 

identitet var att han och hans intressen har blivit bekräftade av vuxna och vänner. Jesper 

lekte mycket monster och zombie lekar och majoriteten av hans lekar med monster och 

zombies avspeglade olika tv-serier. Vad vi även såg hos Jesper var att han var intresserad 

av olika typer av tv-spel, kanske är detta något han har tagit med sig hemifrån, exempelvis 

när han ute skapade en mobil/game boy av en barkbit. Utifrån observationerna kan v se 

Jesper fått mycket bekräftelse och stöd för att få leva ut sin fantasi och utveckla sina 

lekvärldar. 

 

Ett tredje exempel på identitet var Sara som under våra observationer inte var en 

initiativtagare för lek utan mer en följeslagare för sina vänners lek. Det vi kunde lägga 

märke på i våra observationer på Sara var att hon inte har hittat sig själv och sin egen 

identitet då hon väljer att hela tiden följa sina vänner i leken och inte vågar säga ifrån. Hon 

var alltså inte så pass trygg i sig själv för att kunna in helhjärtat i leken med sina vänner. 

Under våra observationer konstruerade Sara leken med hjälp av sina vänner, hon hade inga 

egna åsikter om hur leken skulle vara, mer om att det skulle vara rättvist. Det blev en social 

konstruktion med Sara och vännerna när de skapade leken. 

Ett motexempel på Sara var Stina. I början på våra observationer ansåg vi att Stina var lika 

passiv i leken som Sara. Men efter senare diskussioner anser vi att Stina var ett barn som 

inte behövde någons bekräftelse i sin lek, varken av vänner eller pedagoger. Under våra 

observationer såg vi ofta Stina leka ensam, det var enstaka gånger som andra barn försökte 

att tillträda hennes lek. Som när Anton försöker ta sig in i byggleken inomhus som Stina 

sedan väljer att lämna på sina villkor. Samma sak skedde under en observation utomhus 

(Dag 3) när en pojke tillträder i Stina lek på lekställningen. Denna gången stanna Stina i 

leken, och har kul, men antagligen för att de nästan skapade leken tillsammans och pojke 

tillträde leken på Stinas villkor. Under senare observationer under dag 3 så valde Stina 

även att leka med äldre barn på den stora gården, denna gång en följa-John lek där hon 

härma vad de stora barnen gjorde, även här på hennes egna villkor. Samt att ett av de äldre 

barnen här var hennes storasyskon, detta kan påverka valet av kompisar då dem i 

hemmiljön är vana att leka med varandra och tillsammans skapa sociala relationer med 

varandra. Vi anser att det kan spela roll på hur hon väljer att agera och vara, om det är så 

att hon ser upp till sina syskon eller om det bara är en vana att följa efter dom. 

Ett fjärde exempel på identitet under våra observationer var Nicole. Som under våra 

observationer märktes att hon är trygg i sig själv och sin identitet. Hon skapade sociala 

relationer med alla kompisar på avdelningen, startade olika lekar och gick in i leken som 
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pågick. Dock märktes det att hon sökte en typ av bekräftelse av sina vänner för att ännu 

mer kunna gå in i helhjärtat i leken. Nicole är otroligt empatisk och vill att alla ska få vara 

med i leken. Hon är trygg i sig själv och det märks tydligt att hon gillar att leka. Utifrån 

våra observationer skulle vi vilja kalla Nicole för ett gränsöverskridande barn. 

Vi kan alltså utifrån våra observationer konstatera att Sara sökte bekräftelse av sina vänner 

för att bli socialt bekräftad som “flicka”. Att Anton sökte bekräftelsen hos pedagogerna 

genom att till exempel hans kastlek för att få bli uppmärksammad och bli bekräftad, kanske 

som sin storebror. Utifrån observationerna konstaterar vi även om att Jesper och Stina har 

fått sin bekräftelse tidigt från hemmet samt förskolan, och kan därför gå in i leken och vara 

självständiga i leken. Dessa barn söker alltså inte en bekräftelse utan mer ett deltagande av 

andra barn eller en pedagog. De bemötandet barnet får från en pedagog handlar om hur 

synen blir på sig själv och sin identitet. Har barnen fått en god uppfattning om sig själva 

och sin identitet så kan dom lättare gå in i leken fokusera på vad dom gör och vad dom lär 

sig samt strunta i att söka bekräftelse från pedagog och kompis. Att möta barnen med en 

öppen bild av dem och inte av deras kön är en viktig del av barnens identitetsskapande. 

Inom leken har vi sett hur vissa av barnen har vågat pröva och utforska medans andra barn 

inte helt har vågat gå in i leken och utsätta sig för vad som kan hända om dom släpper på 

sina spärrar. 

6.4 Genus och den fria leken 

 

Utifrån våra observationer har vi studerat hur identitet görs i leken och en identitet som 

blev tydlig var genus, vilket också är vår tredje forskningsfråga. De kunde handla om hur 

barn skapar olika sociala relationer till varandra beroende på kön och ålder är något vi har 

lagt märke till under våra observationer. Tidigare i vår text har vi nämnt att barnet inte 

börjar skapa sitt kön/genus förens dom är runt 2 år ålder, detta spelar alltså roll för hur de 

små barnen skapar genus i leken, om dom gör det eller inte. Vi kunde inte direkt se att de 

små barnen skapade någon typ av genus med varandra då deras samspel inte riktigt hade 

utvecklats ännu. 

6.4.1 Genusskillnad 

Under våra observationer var det svårt att se en märkbar genusskillnad i leken, med det vill 

vi säga skapandet av kön i deras lek. På grund av att vi inte fick filma under vår 

observation blir vårt material begränsat, just på grund av att vi ibland missade barnens 

dialog med varandra. Därför kan vi bara utgå från det vi sett under våra observationer och 

de anteckningar vi hann skriva. Denna begränsnings gör att vi bara kan tolka hur barnen 

gör genus i sin lek.  

 

Ett exempel till på genus i lek är att under vår observation när vi enbart såg Sara leka med 

tjejer. Vi kunde endast i uteleken märka av att killarna fick tillträda leken Sara och hennes 

vänners lek, eller att tjejerna ibland tillträde Jespers fantasilekar utomhus. Under våra 

observationer såg vi till exempel en annan pojke träda in i Saras och hennes vänners lek, 
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denna lek blev en “jagar-lek”. Där pojken skulle jaga flickorna över gården.  Det vi kan 

konstatera utifrån våra observationer är att det inte är först i de större åldrarna som barnen 

börjar tänka på vilka kön de har och vilka kön de bör leka med. Med det menar vi att vi 

kunde se hur de äldre barnen som sagt valde att leka med samma kön medans de yngre 

barnen gärna leker själva eller med vilken kompis som helst.  

6.4.2 ”Normbarn” 

Vi kan konstatera utifrån vår studie och våra observationer hur Sara är ett exempel på det 

som forskning ibland beskriver typiskt “tjejigt”. Under observationerna har Sara framstått 

som en tystlåten flicka, hon gör inte mycket ljud ifrån sig och leker gärna med andra 

flickor. De lekar Sara och hennes kompisar leker är väldigt stillsamma och tysta. Det är 

inte förens i utemiljön som vi tidigare nämnt att deras lek blir mer rörliga. Dock är lekarna 

inte lika livliga och fantasifulla som till exempel Jespers lekar. Utifrån en observation så 

kan vi också se att när Sara och hennes vänner lekte med varandra och en kille ville träda 

in i leken vart det genast en ”jaga” lek och det var där pojken skulle jaga flickorna (Dag 3, 

observation utomhus).  

 

Ska vi göra en skillnad på hur man i samma kön leker på olika sätt så kan vi till exempel 

jämföra Sara och Nicole, båda flickor på storbarnsavdelningen som i leken ter sig olika. 

Nicole är mer gränsöverskridande och leker gärna med pojkar. Nicole vill gärna bestämma  

och visa vad hon kan. 

 

Precis som att Sara skulle kunna anses vara ett normbarn så kan även Jesper anses vara det 

med, då Jesper ofta valde att leka fartfyllda lekar precis som forskning säger att killar ska 

göra. Det som skiljer dem åt är att Jesper inte ser könet på sina kamrater, med det menar vi 

att han kunde lika med både killar och tjejer. I vår studie har vi läst att killar ofta anses leka 

med yviga rörelser och höga röster. Detta är något vi ser i den yngre barngruppen med 

Anton och Stina. Anton är mera fysisk och Stina kan vara stilla i leken. Men ett undantag 

sker i dag 3, då Stina ter sig till att leka med en pojke och deras lek blir mer rörlig. De 

utnyttjar då lekställning, där de tillsammans klättrar upp och åker i tur efter varandra ner 

för rutschkanan. När könen blandas med varandra blir leken mer rörlig, fantasifull och 

livligare. Vi kan även se att det är i utemiljön som det blir mer tillåtet att leka med det 

andra könet. 

6.4.3 Skapande av kön 

Som vi nämnt tidigare i vår text så börjar inte barnets kön skapas förens runt 2 års ålder, 

detta är något vi kunnat se under våra observationer och hur de faktiskt stämmer, de vi såg 

när Stina och Anton lekte bra tillsammans trots kön, att dom hade ett samspel mellan 

varandra i leken utan att kommunicera med varandra. Dom använde sig mest utav kroppen 

och rörelser för att förstå vad båda ville ha ut av leken. Barnen som va runt 1–3 år hade 

inget direkt samspel i leken utan satt för sig själva mycket och lekte. Vi kunde inte se 

någon skillnad mellan kön och val av kompis just med de små barnen. 
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Under våra observationer kunde det hända ofta i barnens fria lek inomhus att pedagogerna 

kom in och styrde upp leken. Vi kunde lägga märke till att de ofta behandlar barnen olika 

utifrån sitt kön. Exempel på detta var när pedagogerna tysta ner Antons lek inomhus, men 

när Nicole blev högljudd och ivrig så fick hon ingen tillsägelse av pedagogerna alls (Dag 

1–2, observation inomhus). Detta påverkar såklart hur barnen är i leken och att deras 

uppfattning av sitt kön påverkas. Under observationen vi gjorde så märktes det hur pojkar 

fick mer tillsägelser och blev “tillrättavisade” jämfört med flickorna. Vårt material är inte 

så stort så vi kan dra någon större slutsats utifrån detta, men det var något som skedde just 

denna vecka i alla fall (kanske var det omvänt en annan vecka). 

 

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion utifrån den tidigare forskning, litteratur och 

styrdokument som vi tagit del av samt det resultat vi fått fram utifrån våra observationer. 

Vi kommer att koppla resultatet med den tidigare forskning och lägga in våra egna åsikter.  

  

Uppsatsens syfte var att undersöka och uppmärksamma hur den pedagogiska miljön 

påverkar barn lek och om miljön påverkar uppdelningen av genus inom den fria leken. För 

att vi skulle få fram ett resultat till våra frågeställningar använde vi oss utav observationer 

som metod och utgick ifrån våra tre forskningsfrågor: 

 

1. -Hur kan man se att barn skapar lek i inne- och utemiljön? 

2. -Hur kan man se att barn skapar sin identitet i den fria leken? 

3. -Hur kan man se att barn skapar genus i den fria leken? 

 

Ovan har vi svarat på dessa tre forskningsfrågor och kommer här vidare att diskutera 

resultatet i relation till den forskning och litteratur som vi läst och tidigare presenterats i 

uppsatsen. Vi kommer alltså nedan att diskutera resultatet utifrån våra tre teman: Miljö och 

lek, identitet och lek och till sist genus och lek i relation till tidigare forskning för att 

ytterligare förstå leken som pedagogisk verksamhet, vilket är vårt syfte med studien. 

7.1 Miljö och lek 

 

Hur kan man se att barnen skapar lek i inne- och utemiljön? 

7.1.1 Pedagogernas påverkan 

Vi kan koppla de som vi fått fram i den tidigare forskning till våra observationer att miljön 

har stor påverkan på hur barnen skapar och anpassar sin lek samt i leken (Änggård, 2009). 

Hur dem ibland får begränsa sin fantasi samt deras användande av fantasin för att utveckla 
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leken. Hur pedagogen väljer att positionera sig i rummet och hur pedagogen väljer att vara 

inne i rummet. Detta menar Ingrid Karlsson (2003) kan ha en påverkan för barn när det 

skapar och utvecklar sin egna lek, barnen kan välja att anpassa sin lek på grund av 

pedagogens närvaro. Hon menar att barnen blir påverkade av både miljön och pedagogen 

och dess val som sker. Utifrån våra observationer kan vi lägga märke till att pedagogerna 

lägger sig i barnens lek inomhus mer än vad de gör i utomhusmiljön. Som Mårtensson 

(2004) skriver att förskole gården ger barnen mer friytor att röra på sig och det erbjuder 

barnen till mera fantasilekar och rörelselekar. Vi diskuterade då att denna aspekt kan ha att 

göra med att pedagogen väljer att följa leken, på avstånd, men blir lättare involverad i 

leken och styr gärna leken. Pedagogen kan i inomhusmiljön styra leken, inte bara av att 

planera planlösningen av verksamheten eller planeringen av vilket material som ska vara 

framme för barnen. Under våra observationer kunde vi lägga märke till att pedagogerna på 

verksamheten gärna tystade när barnen blev “stökiga”. Anledningen till att de blev 

“stökiga” var att de gick in i leken och levde ut i de gemensamma lekvärldarna de skapade. 

7.1.2 Innemiljön 

Under våra observationer av den stora barnens avdelning kunde vi konstatera att 

innemiljön var styrd, både på grund av materialet som erbjöd, barnens lek samt av 

aktivitetstavlan som verksamheten använde. I Änggårds (2009) artikel har vi läst om att 

barnen tar hjälp av miljön och material för att konkret koppla erfarenheter till omvärlden. 

Vi kunde samtidigt konstatera att detta kunde hämma barnens fria lek, till exempel när 

Jesper väljer att leka sina fantasilekar i hallen. Hallen var inte konstruerad med leksaker 

och de andra barnen valde sällan att vara i just det utrymmet samt pedagogen spontana 

reaktion var att hallen inte behövde uppsyn. Detta gav Jesper mer utrymme till sin lek och 

fri tillgång till att leva ut sin lek, utan att någon annan skulle lägga sig i den. Som Sandberg 

(2008) nämner förväntas pojkars lekar oftast är mera fartfyllda och utifrån våra 

observationer kan vi konstatera att Jesper trivs bättre i utemiljön som ger mer möjlighet för 

det som Mårtensson skriver (2004). 

 

Ett annat exempel på att inomhusmiljön inte stärkte barnens fantasi var observationerna på 

Sara, då hon anpassade sig mest till materialet och platserna inomhus. Den fria leken i 

innemiljön var en styr “fri” lek. Lokalerna styr barnens lek med ytorna dem blir erbjudna 

att använda. Hur barnen inomhus inte får samma tillfälle att springa omkring. 

7.1.3 Utemiljön 

Under våra observationer i utemiljön på förskole gården såg vi hur möjligheterna till roliga 

lekar utvecklades och fantasin flödade. Till exempel under våra observationer såg vi hur 

Jesper använde sin fantasi till att spela spel på en barkbit, hur han själv visualiserade att det 

nu istället var en telefon med spel på. Som vi redan tagit upp så nämner Änggård (2009) att 

materialet reflekteras ju av barnens intresse och erfarenheter. Utifrån våra observationer 

kunde vi se att alla barnen som vi observerade “växte” mer på utegården. Till exempel 

Stina som i inomhusmiljön verkade passiv under vår observation, men när hon kom ut på 

utegården så blev hon mer aktiv och framåt. Vi kan konstatera utifrån våra observationer 
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och ur den tidigare forskning att utomhusmiljöns lekar var mer aktiva och rörliga. Lekarna 

blev mer fantasifulla och barnen skapade sina lekar i olika miljöer och sitt egna material. 

Exempel till detta har vi Jesper skapa sin egna “Ipad” utifrån en barkbit och Nicole 

skapade “hemmet” i leken utav ett buskars. Utomhusmiljön är inte strukturerad och 

bestämd på samma sätt som inomhusmiljön är med utgångspunkt för leken. Barn intressera 

sig för det sociala samspelet i den fysiska miljön och utsvängningarna i fantasin mer i 

utomhusmiljön (Mårtensson, 2005). 

7.1.4 Avslutande diskussion  

Vi har under observationerna diskuterar om inomhusmiljöns planlösning, alltså hur den 

pedagogiska miljön är uppbyggd och utformat, med material och utrymme. Vi har under 

vår observation märkt av att inomhusmiljön på förskolan styrde barnens fria lek. Vi pratade 

då om att den var styrd på grund av att pedagogerna hade utformat den på så vis. Vi anser 

att barnen ska själva kunna välja vad de vill leka och deras egna val av material. Det är vårt 

uppdrag som förskollärare att hjälpa barnen bli kompetenta aktörer, detta kan vi göra 

genom den pedagogiska miljön. Barn har inte möjlighet att blir kompetent eller 

självständigt om de måste be om lov och fråga om material hela tiden. Miljön ska vara 

öppen och fri så att barnen själva kan välja material och plats. En socialt formad miljö ger 

barnen möjlighet att utforska och skapa egna uppfattningar, samt dela med sin kunskap och 

erfarenheter. Att medvetet konstruera förskolans miljö och material är viktig aspekt i 

jämställdhetsarbete (Henkel, 2006, s.73). Miljön och materialet ska vara tillgängligt alla, 

och inte värderas som något annat än miljö och material (Henkel, 2006, s.74).  

 

Sammanfattningsvis, utifrån vår studie så ger miljö både begränsningar och möjligheter. 

Att miljön påverkar leken och den pedagogiska miljön verkar forskare vara ense om. Men 

att miljö och material ska vara tillgängligt för alla är inte möjligt, då barnen vill konstruera 

olika miljöer och lekar som kan konkurrera ut varann. Utifrån våra observationer är leken 

mer strukturerad och med andra ord också mindre fri, än utemiljön som utifrån våra 

observationer mer ostrukturerad. 

7.2 Identitet och lek 

 

Hur kan man se att barn skapar sin identitet i den fria leken? 

7.2.1 Pedagogernas påverkan 

Vad vi under vår studie skrivit att samhället skapar de normer och värderingar vi lever 

efter och tillsammans kan ändra synen på genus och konstruera något som tilltalar alla. 

Samhället gör en social konstruktion om hur vi ska se på varandra och behandla varandra. 

Vi har i vår bakgrund tagit upp de mänskliga rättigheter som man i skolan och förskolan 

ska se efter. Vi som förskollärare har som uppgift att se till varje individ och hjälpa barnen 

att skapa sina identiteter. Vi ska respektera varje barns intresse, erfarenheter och 
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kunskaper. Vi nämner även tidigare i texten att förskoleverksamheten tar in samhällets 

normer och värdering, men det som är viktigt att vi väljer vad vi ska ge barnen för normer 

och värderingar. Att ta in normer som säger att man ska bete sig på ett visst sätt beroende 

på vilket kön man har är något man i förskolan vill undvika. Vårt uppdrag i förskolan är att 

motverka de traditionella könsrollerna, därför ligger det en stor vikt av vilka normer vi tar 

in i förskolan. 

 

Vi har i vår bakgrund nämnt att man kan se förskollärare behandla pojkar och flickor olika 

utifrån deras kön. Något som även under våra observationer uppkommer där vi såg hur det 

fanns barn som faktiskt var gränsöverskridande och inte gjorde som de utifrån sitt kön 

skulle göras. Vi upplevde att en pojkflicka var mer accepterat i förskolan än vad en 

flickpojke var. Till exempel: när en pojke ändrade mönster i leken och blev tyst/stillsam sa 

pedagogerna inte något speciellt om det. När vi under en observation såg hur Nicole blev 

högljudd och mer aktiv blev pedagogerna genast lite fundersamma och rättade till Nicole i 

leken så hon lugnade ner sig igen och lekte “tyst och fint” precis som hon enligt normen 

ska (Eidevald 2014 s, 52). Precis som Nordberg skriver i sin bok “manlighet i fokus” om 

att samhället är mer accepterande av pojkflickor än flickpojkar (2005 s, 126). Karlsson 

skriver i sin artikel att många pedagoger har en förutfattad mening om att flickor behöver 

mer stöttning än vad pojkar behöver i leken, samtidigt som pojkar behöver stoppas och få 

gränser satta för sig så de inte blir för livat (2003 s, 26). Utifrån vår observation på Anton 

anser vi att man ska ge han mer uppmärksamhet och då tror vi att de hade gett han de 

redskap han behövt för att kunna gå in ännu mer i leken. Vi anser att genom att 

uppmärksamma Anton blir han bekräftad och kan bli mera självständig i leken. Vi 

upplever att lärare kan säga en sak men göra en annan sak. De kan till exempel bemöta 

barnen på olika sätt beroende på kön. Hur tilltalar pedagogerna barnen som grupp, säger de 

“nu får ni städa upp flickor”, pedagogens tonfall avgör hur barnen uppfattar stämningen i 

rummet. 

7.2.2 Normer och värderingar 

Tidigare i vår bakgrund beskriver vi begreppet Genus, och att den innehåller tre olika kön. 

Alltså det biologiska, det sociala och kulturella könet. Vidare har vi diskuterar att det som 

gör genus är egentligen det kulturella arvet och det sociala. Vi anser att det inte spelar 

någon roll till vad man föds till, utan att de som konstruerar oss till “flicka” eller “pojke” är 

den kultur vi lever i samt det sociala samhället. Där som sagt normerna och värderingarna 

lägger en grund till hur man ska passa in i samhället. Som förskollärare kan vi påverkar 

barnen och synen på en själva och sina vänner. Vi anser att det är viktigt ständigt jobba 

mot en jämställd verksamhet och att detta ska prägla vardagen och redan i tidig ålder 

förmedlas. Just för att som vi tidigare nämnt så formas vi tillsammans i en social 

konstruktion och samhället, till de människor vi är i dag. Precis som Karlsson skriver i sin 

artikel om att det egentligen är pojkar och flickor som skapar varandra i relation till 

varandra, alltså hur dom väljer att te sig till varandra i exempelvis leken, och här påpekas 

även vikten av att studera både pojkar och flickor när det kommer till genus. Du ska inte ha 

en förutbestämd mening om hur dom är och ska agera. Vidare skriver hon just om hur 
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förutfattade meningar kan fördärva arbetet och du kommer att se barnen som pojkar och 

flickor hur du än gör (2003 s, 20). 

 

Vi tar tidigare upp i vår studie att Sverige är ett ”fritt” land, samt nämnt att i skolan och 

förskolan ska vi ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Där vi alla har ett lika värde och 

ska ha samma förutsättningar. Man ska ses som en individ och inte som ett kön. Vi har 

diskuterat att vi vill ses som människa och inte som kön som ska placeras in i fack. Vi 

tycker därför det är viktigt att diskutera om hur man ser på gränsöverskridande barn, alltså 

när ett barn bryter från de traditionella normerna som vi har i samhället. Något som vi tagit 

del av nu under vår studie samt fått upplevt under våra observationer på förskolan. Vi har 

läst om detta i Christian Eidevald tar upp i sin bok ”Anna bråkar!”. Där han tar upp att 

genus kan vara känsligt att diskutera genus då vissa människor har otroligt starka åsikter 

om ämnet och det kan bli en het diskussion (2014 s,7). Trots att alla försöker sträva mot 

jämställt samhälle är det fortfarande bristande i förskolans vardag. Det är en markant 

skillnad på pojkar och flickor, hur dom behandlas och hur vuxna pedagoger väljer att se på 

dem. Vi skulle nog säga att de flesta förskollärare skulle själva säga att de jobbar för en 

jämställd verksamhet och tänker mycket på genus. 

7.2.3 Bekräftelse av identitet 

Som vi nämnt tidigare i texten söker barnen ofta bekräftelse av pedagogen och barnen vill 

gärna ha pedagogens godkännande i leken. Det är något som blir påverkat av hur 

pedagogen återigen väljer att vara tillsammans med barnen menar Ingrid Karlsson (2003 s, 

23). Samt hur pedagogen väljer att bemöta barnen. Under våra observationer kunde vi 

konstatera att 3 av 5 barn sökte bekräftelse och tillåtelse av både sina kamrater och 

pedagoger. Vi kunde se att Sara och Nicole sökte bekräftelse av sina kamrater. Det som 

skilde dem åt var att Sara vill ha bekräftelse på att hon var accepterad i kamratgruppen och 

de var därför hon följde efter i leken och inte skapade lek tror vi. Nicole sökande efter 

bekräftelse handlade mer om att de andra kamraterna tillät henne att styra leken, hon ville 

ha bekräftelse av sina vänner att det var okej att leken var på hennes villkor. Som Karlsson 

skriver i sin artikel så är kamraterna och deras åsikter oerhört viktiga för barn (2003, s.23). 

Som Berg och Nelson nämner att den personliga identiteten skapas och formas i det sociala 

samspelet (2006) där dessa åsikter hör till och bekräftelse att man blir accepterad som man 

här. 

 

Sammanfattningsvis, utifrån vår studie så kan vi se hur barn skapar sin identitet i leken. 

Hur barnens intressen och erfarenheter avspeglas i barnens fria lek. Forskning anser och 

tyder på att leken har en stor betydelse för barns skapande och utveckling av identitet. Det 

som även kommer fram i vår studie är vikten av att bli bekräftad för sin identitet av både 

kamrater och vuxna. Bekräftelse sker i leken, och det är då barnet får självkänsla och blir 

självsäker. Utifrån våra observationer har vi sett att bekräftelsen av kamraten är viktigt då 

barnen ofta söker den få kompisarna.  
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7.3 Genus och lek 

 

Hur kan man se att barn skapar genus i den fria leken? 

7.3.1 Genus som en social konstruktion 

Under vår studie har vi läst om att genus är ett begrepp som täcker könet på olika nivåer. 

Som vi nämner tidigare i diskussionen har vi läst att begreppet genus handlar om det 

biologiska, sociala och kulturella. Vi har diskuterat att det inte handlar om vilket kön man 

föds till, utan det är när vi kommer ut till samhället som vi formas och sätter in oss i fack 

på grund av normerna och värderingarna samhället har. Efter vi gjort vår studie anser vi att 

genus är en social konstruktion, som ständigt är i en process och förändras hela tiden. Det 

är i den sociala konstruktionen som vi tillsammans konstruerar hur man ser på 

jämställdhet, genus och feminint vs. maskulint. Vi anser att som förskollärare har vi en stor 

makt att forma de nya demokratiska medborgarna, vårt uppdrag är att göra dem så 

medvetna om de normer som finn samt samtidigt förändra det och göra barnen medvetna 

om att alla är lika mycket värda. Vi ska jobba mot ett jämlikt, jämställt och tryggt samhälle 

tillsammans. Som vi tidigare nämnt utgår vi från ett social konstruktivistikt synsätt för 

denna studie där det handlar om en gemensam syn på hur någon/något bör vara. Social 

konstruktivistikt perspektiv handlar om människors gemensamma syn på hur något ska 

vara, till exempel kön. Sociala konstruktionen som vi människor har gjort gällande 

normerna om hur vi ser på kvinnor och män. Detta kan man dra en koppling till våran 

bakgrund och genus förändringsprocess då förr i tiden kvinnan skulle vara en så kallad 

hemmafru men i nutid ska kvinnan utbilda sig och skapa sig en karriär. Social 

konstruktivstikt skulle vi även vilja koppla in samhället könsroller och könstypiskt 

beteende. Samhället könsroller handlar om de sociala förväntningar och kravet som finns. 

7.4.2 Genus i verksamheten 

Vi har under vår studie undersökt hur den pedagogiska miljön spelar för roll i barns lek och 

hur de använder den. Vi har diskuterat att den pedagogiska miljön har en stor betydelse för 

barnens lek, för att den ska fungera och vilka leksaker som barnen väljer att leka 

med.  Berg och Nelson menar i sin artikel att genus bör studeras först och främst i 

förskolan eftersom det sker så mycket i barnens lek och identitetsskapande just där, och 

man bör kolla mycket på vilka leksaker barnen använder och hur dom använder dem 

(2000, s. 124). Eftersom förskolan har en sån stor del av barnets utveckling och en stor del 

av barnens barndom anser vi att det är viktig plats att studera, utvärdera och jobba med 

genus i. Vidare i Bergs och Nelsons artikel skriver de om hur leksaker är könsbestämda 

och representerar det manliga eller kvinnliga könet (2000). Eftersom vårt material är något 

begränsande uppmärksammade vi några sekvenser som vi tolkar beror på kön. Till 

exempel under våra observationer på förskolan märkte vi inte några specifika drag av 

vardera kön till leksakerna. Det vi kunde konstatera och se var dock hur flickor gärna 

målade och killar gärna var inne i byggrummet. Exempelvis under en observation när Sara 

och hennes kompisar satt och målade, diskuterade och hade en stillsam stund vid bordet. 
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Detta är något man skulle klassa för en typisk kvinno-göra enligt samhället och barnen 

visade tydligt att dem gillade det. Detta är något som skapat ur det kulturella och sociala 

könet. De äldre generationerna har smittat av sig att det är så här man ska vara och göra 

som flicka. Under observationerna var det sällan vi såg pojkarna valde att rita och sitta 

stilla. Vi kunde ju se att de kunde välja att göra detta men det var inte så att det stannade 

länge utan bytte snabbt till en annan lek. 

 

Vi nämner i vår studie att forskarna säger att lärarna bemöter barnen olika på grund av det 

kön de har. Forskare skriver också hur det på olika sätt säger åt pojkar och flickor när det 

kommer till den fria leken. Hellman (2010) skriver dock att detta är något som sker 

omedvetet hur lärare tilltalar pojkar och flickor olika. Trots att det är något som ofta sker 

omedvetet syntes detta under våra observationer och vi kunde se att pojkarna fick fler 

tillsägelser under den fria leken. Detta kan påverka barnen och synen på hur dom ska vara 

som pojkar och flickor. Något som vi även nämner tidigare i vår studie är hur leken har 

stor betydelse för barnets självkänsla och självförtroende är de viktigt att pedagogerna 

finns där och stöttar barnen i leken. Ofta under våra observationer så var pedagogerna inte 

helt närvarande och detta kunde påverka barnen märktes. Att vissa barn blev uttråkade och 

även då sökte mer uppmärksamhet som inte gavs blev något typ av problem för de andra 

barnen i rummet. 

7.4.3 Genusarbete 

Ett genusarbete handlar som vi nämner tidigare i vår studie om att se alla som jämlika och 

behandla alla efter samma värden. Detta framkommer tydligt i förskolan och skolans 

styrdokument, även i de mänskliga rättigheterna kommer det fram att vi ska respektera 

varje individ. Inom förskolan kan detta se annorlunda ut beroende på pedagoger eller andra 

faktorer. Hur pedagogen väljer att gestalta sina handlingar påverkar även barnen och synen 

på dess kön (Karlsson, 2003 s, 23). Hur vi väljer att själva se på kön och jämställdhet 

kommer sedan speglas på barnen. Så om man ska se genus som en social konstruktion, har 

vi förskollärare all möjlighet att ändra synsättet på genus tillsammans med barnen. Detta 

kan även påverka samhället synsätt på genus långsiktigt, förändring bör börja någonstans 

(Lenz Taguchi & Eidevald, 2011, s. 27). Genom att se barnen med ”samma ögon” och inte 

efter deras kön skapar man en förståelse mellan barnen, att dem ska göra exakt samma. 

Marie Nordberg skriver om vikten av att sträva efter ett genusarbete, för att få förskolan så 

könsneutral som möjligt behövs det en vilja av alla pedagoger att tillsammans göra en 

förändring och skapa nya tankesätt (2005, s. 195). Som vi tidigare nämner måste vi som 

förskollärare lägga en stor del på genusarbete just för att vårt uppdrag handlar om att 

motverka de traditionella könsrollerna som upprätthålls i resten av samhället (Eidevald, 

2011). Vi vill att barnen ska se kompisar som kompisar och inte som ett specifikt kön. Vi 

anser utifrån vår studie att man ska försöka skapa en könsneutral verksamhet. Försöka få 

barnen att tillsammans leka med alla är viktigt och då kommer förskolan en stor bit på 

vägen mot en jämställd vardag. Vi anser även att som förskollärare ska man konstant tänka 

på att bemöta barnen lika, och ge barnen en positiv bekräftelse istället för negativ. Bygga 

starka och självsäkra individer. 
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Sammanfattningsvis, utifrån vår studie så kan vi konstatera att genus är en social 

konstruktion, detta styrker både forskning och våra observationer. I vår studie diskuterar vi 

genusarbete. Genusarbete handlar om att se och möta allas lika värde. Utifrån vårt 

begränsade material på observationer där barn skapar genus kan vi inte konstatera att de är 

barnen som gör genus i leken. Vi kan utifrån materialet dra kopplingen att det är andra 

faktorer som gör genus i deras lek, till exempel miljön, materialet och verksamhetens 

värderingar och normer. Forskning visar på att det är viktigt att ständigt undersöka genus i 

förskolan, för att ta fram de traditionella könsrollerna och motverka dem som är vårt 

uppdrag i förskolan. 

8. Konklusion 

Syftet med vår studie var att undersöka och uppmärksamma den fria leken som pedagogisk 

verksamheten i förskolan. För att få svar hade vi tre forskningsfrågor; Hur kan man se att 

barn skapar lek i inne- och utemiljön? Hur kan man se att barn skapar sin identitet i den 

fria leken? Hur kan man se att barn skapar genus i den fria leken? Utifrån dessa 

forskningsfrågor skrev vi sedan i tre teman; lek, identitet och genus. Vi såg i våran studie 

att lek, identitet och genus hänger ihop, alla de tre kategorierna påverkas av varandra.  Det 

syntes tydligt under våra observationer hur barnen väljer att skapa leken beroende på miljö 

och kompis som fanns runt omkring dem. Tillsammans med varandra i leken skapas en 

social konstruktion, alltså barnen lär av och med varandra samt utbyter kunskaper och 

erfarenheter. Vi såg hur inne och utemiljön påverkade barnen olika och lekarna blev olika 

beroende på vilken miljö och var någonstans på förskolan barnen befann sig. Inom leken 

såg vi hur barn söker en typ av bekräftelse av sina vänner samt vuxna. Bekräftelsen har en 

stor betydelse för barnets självuppfattning och sin egen identitet. Vi kan utifrån våran 

studie konstatera att barnen skapar sin identitet i leken, både själv och med andra.  

 

På grund utav för lite emperi kunde vi inte exakt se hur barn skapar genus i leken. Men 

utifrån det vi har kunde vi se dock att majoriteten av fallen så valde barnen att leka med en 

kompis av samma kön. Vad vi la märke till var också att genus i leken visar tydligt på de 

normer som vi beskrivit tidigare, att flickor är tysta och stilla medans killarna var 

högljudda och fartfyllda, med undantag för vissa normbrytande barn. Vi fick i vår tidigare 

forskning ta del av begreppet gränsöverskridande barn, och fick möjlighet till att se ett 

sådant barn under observationerna.  
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Bilaga 1: Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om den pedagogiska miljön i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Olivia Hembäck och Rebecca Löfling Ejered 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin förskolemiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Bilaga 2: Information om en studie av den 
pedagogiska förskolemiljön 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

I vår studie är vi intresserade utav att undersöka hur miljön påverkar och samspelar med barnen i 

deras lek. Undersökningen görs med hjälp av observationer och kommer sedan tolkas utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. Till exempel är vi intresserad utav att undersöka hur barnen faktisk 

använder den rekvisita som finns att tillgå på förskolan. Vad blir viktigt i leken? Vilken mening 

skapar de tillsammans? Är det skillnad mellan killar och tjejer eller verkar det vara andra faktorer 

som spelar in? Geo att observera hur barnen faktiskt använder miljön hoppas vi kunna lära oss mer 

om den pedagogiska förskolemiljön. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en vecka i skolan. Vi 

kommer att samla in data genom att filma barnen när de leker. Vi kommer att använda en 

filmkamera för att kunna dokumentera de situationer där barnen skapar olika lekmiljöer. 

Observationerna kommer inte att påverka barnets vanliga aktiviteter. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 

Studiens handledare: Hanna Hofverberg, Universitetslektor i didaktik 
Tel: 0046-73-707546       e-post: hanna.hoverberg@edu.uu.se 

 

Uppsala den 1 mars 2017 

 

Rebecca Löfling Ejered, Rebecca.Ejered.8068@student.uu.se  

 

Olivia Hembäck, Olivia.Hemback.6272@student.uu.se 
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