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Bakgrund 
Det framgår av tidigare forskning att flickor och pojkar tydligt delas in efter traditionella 

könsmönster. I leken ges barn möjlighet till tillfällen att överskrida de traditionella 

könsmönstren och bilda sig en egen identitet. Det finns satta normer i samhället att följa och 

dessa framgår tydligt för individen. Många gånger kan detta vara svårt då omgivning, media, 

pedagoger och samhälle påverkar till ett bevarande av dessa mönster. Även barnen själva vet 

till vilken kategori, flicka respektive pojke de tillhör och anpassar sig efter detta. I Lgr 11 

(2011) framgår det att skolan skall motverka traditionella könsmönster och därmed skall 

flickor och pojkar ges samma möjligheter i den fria leken oavsett kön. 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flickor och pojkar leker och kommunicerar under 

den fria leken inomhus i förskoleklass utifrån ett könsperspektiv.  

 

Metod 
Vår studie baserades på en kvalitativ studie med hjälp av metodverktyget observation. 

Observationerna var av ostrukturerad karaktär och visade prov på hur flickor och pojkar 

agerade i den fria leken. Observationerna genomfördes enskilt i tre olika förskoleklasser detta 

för att kunna få möjlighet att se likheter och skillnader som uppstod i leken. 

 

Resultat 
Resultatet visar att flickor och pojkar i stor utsträckning håller sig till de könsmönster som 

finns i samhället i sina val av lekar. De barn som visar tendenser att överskrida de satta 

könsmönstren tillrättavisas snabbt av de övriga barnen. I två av våra observationer visar 

flickorna tendens till att dra sig undan då pojkarna antar lekar av en mer våldsam karaktär. 

Däremot leker pojkarna lekar på flickornas villkor i lekar med familjekaraktär. Barnen tar 

tydligt på sig olika roller som exempelvis djur eller en omhändertagande roll i den fria leken. 
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1. Inledning 

I vår studie studerar vi hur flickor och pojkar leker och kommunicerar i den fria leken 

inomhus i förskoleklass. Vi utgår från ett genusperspektiv. Funderingar om flickor och pojkar 

agerar olika respektive lika i den fria leken har influerat oss till detta ämne. Hur barnen agerar 

kommer att ligga till grund för vårt arbete utifrån observationer i den fria leken. Det är en 

viktig del i förskoleklass att flickor och pojkar ges möjligheter att överträda de traditionella 

könsmönster som ofta lever kvar. I den fria leken tillåts barnen att själva vara aktörer och 

bestämma över leksituationen. Den fria leken bidrar till att barnen lär sig att vara kreativa, 

påhittiga och att samspela socialt även bortom könsgränserna. Connell (2003, s. 26) 

framhäver att genusgränserna ständigt märks ut, både i barns lekar och i deras sociala 

omgivning. 

 

Den fria leken i förskoleklass är en social och kulturell arena där genus ofta smyger sig in och 

skapas i olika skepnader. Den fria leken är barnens egna valda aktiviteter, där vuxna inte är 

med och har en tydlig bestämmanderätt. Genom detta ges möjligheter att få en inblick i hur 

barnen formar och tolkar omvärldens könsmönster. I och med detta får pedagoger tillfälle att 

se leken utifrån ett genusperspektiv.  Exempelvis om flickor och pojkar väljer en samlek eller 

om de går skilda vägar och förhåller sig till de könsmönster som finns i leken. Lekmiljön 

påverkar de lekalternativ som barnen finner (Paulsson & Öhman 1999, ss. 110-111). 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 6) redovisar att leken är en väsentlig del i 

barns vardag och ger stor möjlighet till lärande. Genom leken lär sig barn bland annat att 

kommunicera, utveckla sin fantasi och kreativitet, samverka med varandra och känna 

meningsfullhet. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

beskriver barns rätt till lika behandling oavsett kön: 

 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 

sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

(Lgr11, s. 8) 

 

Ovanstående citat poängterar vikten av att motverka traditionella könsmönster. I den fria 

leken väljer barnen fritt vilken aktivitet som de vill ägna sig åt. Då ger leken möjligheter att 

motverka eller bevara traditionella könsmönster.   

 

Genus är ett brett ämne med många olika infallsvinklar. Forskningen är därmed djup och har 

en hel del att erbjuda för nya undersökningar. Under stora delar av vår utbildning på 

Högskolan i Borås har ämnet genus kontinuerligt varit ett ämne som tagits upp. Genus 

påverkar troligtvis oss individer från tidig barndom till vuxen ålder och inverkar på många av 

de beslut som tas i livet. Enligt Hedlin (2006, s. 35) får flickor och pojkar tidigt en 

uppfattning om vilka normer som finns att följa för respektive kön.  

 

Vi vill undersöka hur barn agerar i leksituationer inomhus i förskoleklass och om genus och 

könsidentitet påverkar leken. Genom att observera barnens fria lek hoppas vi få en inblick i 

hur leken mellan flickor respektive pojkar utspelar sig. Under vår utbildning har intresset 

kring genus och könsidentitet växt hos oss.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flickor och pojkar leker och kommunicerar under 

den fria leken inomhus i förskoleklass utifrån ett könsperspektiv.  

 

För att besvara ovanstående syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

Vad väljer flickor och pojkar för olika typer av lekar? 

Vad skiljer flickors och pojkars lekar åt? 

Vilka roller har flickor och pojkar i den fria leken? 

På vilket sätt skiljer sig rollerna åt i den fria leken? 

1.2 Avgränsningar 
Genus är ett brett begrepp med många olika infallsvinklar. I vår studie väljer vi att titta på 

genus i relation till barns fria lek inomhus. Vi väljer bort barns fria lek utomhus för att 

avgränsa vårt observationsområde då begreppet lek är ofantligt stort. Den fria leken består 

ofta av en kortare tidsperiod under barnens dag i förskoleklass då den bryts av lektioner, rast 

och lunch. När vi använder begreppet lek i vår studie menar vi de aktiviteter som barnen 

väljer under den fria leken. Leksaker kan också vara en del av barns lek, vi väljer att inte gå in 

i detta område då vi anser att vi kan få svar på vårt syfte utan denna kategori. 

1.3 Studiens disposition 
Studien inleds med kapitlet bakgrund som startas med en begreppsdefinition för att läsaren 

skall få en förståelse för begreppen genus och kön. Vidare följer genus ur ett 

samhällsperspektiv. Bakgrunden belyser därefter lek ur olika synvinklar och miljöns inverkan 

på leken. Kapitlet avslutas med läroplanens syn på genus i förskoleklass. Efter kapitlet 

bakgrund följer den teoretiska utgångspunkten som belyser tidigare forskning av lek ur ett 

könsperspektiv. Vi tar upp Connell (2003) samt Davies (2003) teorier.  

 

Därefter följer ett kapitel om vår valda metod; observation. Därefter presenterar vi vår 

vetenskapliga ansats samt grunden till vårt val av metod. Sedan kommer vårt urval och hur 

genomförandet av vår studie har gått tillväga. Efteråt beskrivs hur vi tolkar de etiska 

principerna och dess innebörd. Kapitlet avslutas med vår egen förförståelse. 

 

I resultatet visar vi utdrag ur våra observationer samt en analys till tillhörande observation. 

Därefter följer kapitlet diskussion där vi berör resultatet i samband med tidigare forskning 

från bakgrundskapitlet. Metoddiskussionen tar upp för och nackdelar med vårt val av metod. I 

de didaktiska konsekvenserna diskuteras observationerna utifrån våra tankar och pedagogens 

förhållningssätt och roll. Avslutningsvis kommer våra tankar om förslag på fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel tar vi upp den relevanta litteratur som vi utgår ifrån i vår studie. Litteraturen 

berör de ämnen vi väljer att studera och hjälper oss på vägen mot att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Kapitlet inleds med en kort beskrivning om hur vi gick tillväga vid sökandet 

av vetenskapliga artiklar. Därefter följer en definitionsbeskrivning av begreppen kön och 

genus. Vidare följer en djupare inblick i delarna genus ur ett samhällsperspektiv, fri lek och 

könsöverskridande lek samt läroplanens värderingar. Avslutningsvis kommer en inblick i vår 

teoretiska utgångspunkt som bygger på tidigare forskning. 

2.1  Begreppsdefinition 
Med genus menas det sociala och kulturella skapade könet. Det könet som skapas i samspel 

med andra och bevaras i sociala relationer.  Genus är alltså inte medfött utan bildas under 

livets gång (Wedin 2011, s. 49). Genus är inte beständigt utan är förnyelsebart och 

föränderligt. För att förändra, förnya och bredda genus är det av stor vikt att ifrågasätta de 

normer som ofta är satta. Pedagoger har en viktig roll i att motverka de traditionella 

könsmönster som inte sällan lever kvar (Wedin 2011, s. 53).  

 

Enligt Wedin (2011, s. 52) uppstår genus på tre olika plan. Det strukturella planet innebär att 

förskolan och skolans verksamhet exempelvis utformas på det vis att lokalerna delas in i olika 

könsrelaterade rum. En tydlig anspelning till detta kan vara att det finns en specifik ”dockvrå” 

som ofta är anpassad efter den traditionella hemarenan för flickor.  Det symboliska planet 

knyter an till de händelser som sammankopplas med kvinnligt och manligt. Färger kan vara 

ett tydligt exempel på hur vi använder det symboliska planet. Ofta kopplas färgen rosa ihop 

med kvinnligt och färgen blå med manligt. Det tredje planet som Wedin (2011, s. 52) 

beskriver är det individuella. Med det individuella planet menas det förhållningssätt som vi 

har när vi bemöter flickor och pojkar. Många gånger syns detta mönster tydligt i bemötandet 

av barnen i tamburen då flickor och pojkar redan där tas emot olika. 

 

Wedin (2011, s. 207) benämner begreppet kön till skillnad från genus som biologiskt och 

medfött. Vi föds med olika könsorgan vilket är avgörande för om vi blir kvinna eller man. 

Hellman (2010, s. 45) har i sin studie studerat hur flickor och pojkar förhåller sig till och 

skapar normer inom könsperspektivet och menar i sin studie att genus och kön inte går att 

separera utan att begreppen har skapas utifrån varandra. Connell (2003, ss. 44-45) framhäver 

att det finns skillnader mellan en kvinnlig och manlig människokropp och detta avgör vilket 

kön vi föds med. Dock är skillnaderna relativt små de första levnadsåren, det som skiljer 

människokropparna åt är de synliga yttre könsorganen.  Vi väljer i vår studie att utgå ifrån 

Connells (2003) definition av genus och kön. 

 

Den fria leken är en typisk mångsidig aktivitet som uppkommer bland barn. Lust och glädje är 

ämnen som ofta infiltrerar leken och påverkar dess riktning. I leken tillägnar sig barn 

färdigheter som kognitiva, sociala, språkliga och kommunikativa förmågor. Leken skall vara 

en frivillig aktivitet och ge utrymme för äventyr och spänning (Lillemyr 2002, ss. 46-47). 

Lillemyr (2002, s. 43) beskriver leken i barnens övergångsålder mellan förskola och skola, det 

vill säga förskoleklassen som mycket viktig. I denna ålder är barnen mycket beroende av det 

sociala och kommunikativa färdigheterna som leken ger. Leken är mångsidig, välförsedd och 

utvecklande för barnen. 
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2.2 Genus ur samhällsperspektiv 
Enligt Svaleryd (2002, s. 29) är relationen mellan de två könen kvinnligt och manligt är 

relevant då vi talar om genus. Genus fokuserar på just denna relation och vad som i samhället 

bedöms som kvinnligt och manligt.  Hedlin (2006, ss. 45-46) lyfter att dikotomi och 

asymmetri är två begrepp som diskuteras inom ämnet genus. Dikotomi innebär att kvinnligt 

och manligt ses som varandras motsatser utan gemensamma egenskaper. Dikotomin innefattar 

att synen på män och kvinnor är helt skilda och att de lever olika beroende av sitt kön. 

Asymmetri innebär att värderingen av de olika könen manligt och kvinnligt inte sker på 

samma sätt. Egenskaperna som tillfaller de olika könen ses som olika högt värderade.  

 

Öhman (1999, s. 9) menar att redan i tidig spädbarnsålder vill vi människor gärna ha en 

definition på barnets kön. Vi söker efter antydningar och ledtrådar i form av olika färger, 

egenskaper eller liknande för att kunna bestämma ett kön på barnet. I tidig ålder får barnen 

lära sig de tysta uppgörelser och förväntningar som gäller för respektive kön. Dessa tysta 

uppgörelser bildas i samspel med andra människor och inte främst i förskolan där många barn 

spenderar mycket tid.  

 

Barnens upplevelser formas av de människor de möter i olika situationer. En stor del av 

barnens vardag är vistelsen i förskoleklass. I förskoleklassen och skolan fortgår hela tiden en 

genussocialiserande process. I denna process upplever flickor och pojkar vad som förväntas 

av dem inom de satta genus normerna (Svaleryd 2002, s. 25). Förskoleklassen och skolan 

stärker genusrelaterade mönster och dessa könsmönster kan ofta hämma flickor och pojkar att 

överträda könsgränserna (Svaleryd 2002, s. 30). Då flickor och pojkar inte antar de mönster 

som förväntas dem anses detta som avvikande beteende och anses negativt (Hellman 2010, s. 

217). De vuxna i skolan har en betydande roll för hur flickor och pojkar tar åt sig de olika 

könsmönstren och socialiseras in i dem. Den vuxnes förhållningssätt påverkar mönstren och 

det är därmed av stor vikt att den vuxne är medveten om sina egna föreställningar som kan 

hämma eller bevara könsmönstren (Svaleryd 2002, ss. 32 -33). 

 

Sandström, Stier & Sandberg (2013, s. 125) belyser flickor och pojkars identitetsskapande i 

tidig ålder. De barn som följer de traditionella könsmönstren får ofta bekräftelse av 

pedagogerna till det rätta beteendet för könet. Pedagogerna påverkar på detta vis till att 

upprätthålla de satta normer som finns inom genus och barns identitet skapas inom detta. 

Laemmle (2013, s. 305) framhäver vikten av att barn i förskoleklass tillåts att överskrida de 

normer som många gånger är satta. Barnen skall få chans att bli de individer de själva vill 

vara och inte de individer som samhället anser vara det korrekta. Laemmle (2013, s. 306) 

menar vidare att det kan vara svårt för barn att bli en självständig individ utanför 

genuskontrakten då omgivningen har stort inflytande. Barnen själva kan också vara del i 

bevarandet av traditionella könsmönster. I leken lär barnen varandra vad som anses vara rätt 

respektive fel. Odenbring (2010, s. 168) framhäver i sin studie som huvudsakligen är grundad 

på observationer hur barn genom kommentarer och påpekanden för varandra kan bevara 

gränsupprätthållandet. 

 

Ohrlander, Palmer & Thelander (2011, ss. 22-23) framhäver att könsneutralitet handlar bland 

annat om att flickor och pojkar skall bemötas lika oavsett kön. Då flickor och pojkar 

behandlas lika minskar klyftorna mellan könen och oenigheterna minskar. För att en 

förskoleklass skall arbeta för att bli könsneutral gäller det exempelvis att pedagogen talar till 

flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt och inte ändrar sitt språk och tonläge gentemot 

respektive kön. Miljön är likaledes viktigt för en könsneutral förskoleklass. Miljön skall 

inbjuda flickor och pojkar att leka könsöverskridande på platser de inte brukar befinna sig på. 
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Leksakerna i miljön spelar också stor roll för könsneutraliteten, det är av stor vikt att försöka 

frångå de traditionella könskodade leksakerna. 

 

Samhället har stora förväntningar på hur flickor och pojkar skall bete sig. Flickor och pojkar 

känner tidigt på sig dessa förväntningar och anpassar sig till dessa för att passa in och få en 

plats i samhället. Könsrollerna är uppbyggda utifrån de förväntningar som finns i samhället. 

Hur flickor och pojkar skall bete sig samt klä sig är av stor vikt att känna till för att få ett 

godkännande av samhällets normer (Paulsson & Öhman 1999, s. 109). Eidevald (2009) har 

undersökt hur flickor och pojkar kommunicerar och hur de positionerar sig till varandra. 

Eidevald (2009, s. 27) har i sin undersökning upptäckt att huvudpersonen i bilderböcker, 

dataprogram och läroböcker i förskoleklassen ofta är en ”han” oavsett om huvudpersonen är 

ett djur. Detta förstärker normen av att pojkar och deras handlingar värderas högre än flickors. 

2.3 Den fria leken 
Welén (2009, ss. 29-30) påvisar att leken har i många tidsåldrar förekommit och har 

förmodligen funnits sedan människans begynnelse. Människan leker av anledning att lära och 

utvecklas. Welén (2009) framhäver hur den grekiske filosofen Platon (424 – 348 f.kr) redan 

tidigt påpekar vikten av att leken är grunden i lärande och ett nödvändigt redskap för att 

tillägna sig kunskaper. Leken har från Platons tid till vår nutid utvecklats och förnyats, dock 

kan vi se samband och likheter i lekar och leksignaler.  

 

Den fria leken innebär att flickor och pojkar har valt innehållet i leken i stort sett själva. 

Barnen väljer själva vilka regler som skall gälla och vilken riktning leken skall ta (Paulsson & 

Öhman 1999, s. 110). Hjorth (1996) har baserat sin studie på barnintervjuer och observationer 

för att försöka få fram barns uppfattningar om lek. Hjorth (1996, s.14) framhäver i sin studie 

att den fria leken är ett begrepp som uppkommit av pedagoger för att skilja de planerade 

aktiviteterna från de fria. I den fria leken är det barnen själva som styr över upplägget av 

leken utan den vuxnes inflytande. Lillemyr (2002, s. 42) understryker att den fria leken är 

viktigt i sig själv och att den är till för att barnen skall ha en lustfylld stund. Den lek som 

barnen bestämmer över själva är den lek som är mest lustbetonad och bidrar till ett djupt 

lärande. Eidevald (2011, s. 109) betonar att barn måste få leka själva i den fria leken 

oberoende av den vuxne. Då barnen får en känsla av att vara ifred och inte bli störda bidrar 

detta exempelvis till att barnen kan bearbeta olika känslor. 

 

Paulsson & Öhman (1999, s. 110) menar att i den fria leken får vi vuxna möjlighet att se hur 

barnen anammar de könsrollsmönster som samhället präglas av. Barnen läser av de 

könsrollsmönster som föräldrar, förskoleklass och samhället förmedlar. I leken provar de 

dessa mönster och rättar varandra för att nå de resultat av barnens bild av verkligheten. För att 

barnen skall få sina föreställningar gällande könsmönster bekräftade provar de dessa i leken. 

 

Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 76-77) framhäver att i leken lär barn specifika leksignaler 

som behövs för att kunna leka integrerat med varandra. Samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande är tre väsentliga signaler som barnen behöver anamma för en fortsatt god lek. 

Samförstånd innebär att barnen delar uppfattning om den gemensamma lekens innehåll och 

riktning. De är överens om att det är lek som pågår och verkligheten får vänta. Med 

ömsesidighet menas att barnen leker på lika villkor oavsett ålder, kön eller mognad. Barnen 

läser av och anpassar sig själva och leken efter rådande omständigheter. Den sista av dessa tre 

leksignaler är turtagande. Denna leksignal innebär delvis att barnen turas om att bestämma 

över lekens riktning, vem som skall vara vad och vem som skall stå i centrum.  
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Knutsdotter Olofsson (2009, s. 85) hävdar att leken är väsentlig för att tillägna sig kunskaper 

gällande sociala relationer och kommunikativa mönster. Genom leken ges barnen chans att 

öva på de sociala koder som präglar oss hela livet. Att kompromissa, diskutera, skratta ihop 

men även att bli oense är delar som är viktiga för barn och även vuxna att öva på. I leken finns 

en otrolig möjlighet att öva upp dessa färdigheter som kan komma till användning för 

utveckling i hela livet. Två viktiga aspekter i samspel och sociala relationer är empati och 

medkänsla. I och med dessa två aspekter lär barnen känna varandra och då kan delvis en 

känsla av trygghet, lugn och lycka skapas.  

 

Löfdahl (2002, s. 49) betonar i sin studie vikten av barns sociala relationer för en god 

innehållsrik lek. Johansson (1999, s. 240) påpekar den makt som kan framkomma i barns 

sociala relationer och inte minst i leken. Maktpositioner kan framstå på olika vis, både genom 

det talade språket samt kroppsspråket. Genom kroppsliga och ordagranna markeringar kan 

barnen visa varandra vem som besitter makten i leken.  

 

I leken tillbringar sig barnet kunskaper som att sätta ord på tankar och händelser som de inte 

hade vetskap om (Knutsdotter Olofsson, 2009, s.80). Hjort (1996, ss. 209-210) framhäver att 

barnen genom leken utvecklar sin förmåga till självinsikt och eget tänkande. Hjort (1996, 

s.194) menar vidare att leken är en process där barnen på ett kreativit sätt bygger upp en egen 

bild av sin värld. Knutsdotter Olofsson (2009, s. 80) menar att lärandet i leken ofta sker 

omedvetet hos barn. 

 

Knutsdotter Olofsson (2009, s. 79) belyser att fantasilekar är ett vanligt inslag i barns lek. För 

att kunna leka fantasilek behöver barnen tillägna sig kunskaper som att avbilda och tänka sig 

olika dilemman och ting. I fantasileken utvecklar barnen sin påhittighet och kreativitet. Om ett 

barn saknar förmåga till fantasi och fantasilek förlorar de kunskaper och blir lätt passiva i 

leken. Knutsdotter Olofsson (2003, s. 70) framhäver att i fantasileken ges barnen möjlighet att 

prova, våga, förnya och förändra det som redan är till något helt annat. Fantasin behöver inte 

överensstämma med verkligheten utan kan ha fria ramar för nya upptäckter. 

 

Ibland kan barns rollek bestå av figurer och människoliknande gestalter. Dessa figurer är ofta 

utpräglade könsstereotypa (Nelson & Svensson 2005, s. 115). I rollek finns möjlighet att 

frångå sin egen identitet och pröva nya roller. Barnen anpassar sig efter den nya rollen och 

imiterar det som krävs för denna roll. Det kan vara allt ifrån ålder, kön, yrke och tonläge till 

känsloutspel och tolkningar. För att ett barn skall kunna delta i rollek behöver barnet tillägna 

sig kunskaper gällande rollteknik och samspel. Då dessa delar inte är utvecklade i leken finns 

risk att barnet blir otryggt (Knutsdotter Olofsson 2003, ss. 89-90).  

 

Nelson (1998, ss. 45,47) framhäver att en del forskare påstår att flickor och pojkars olika val 

av lek och leksaker är biologiskt och valet av lek och leksaker faller sig genetiskt naturligt. 

Nelson (1998, ss. 45,47) själv anser dock att barnens val av lekar faller i ramarna för vilken 

miljö och social omgivning som omger dem. De pedagoger och den miljön som influerar 

barnen påverkar deras syn och val av lekar. Normer som speglar samhället bidrar till de val 

som flickor och pojkar gör i leken. Flickor och pojkar läser snabbt av vilka normer som gäller 

för respektive kön och anpassar sig efter detta exempelvis vilka yttranden som passar eller 

olika yrken som passar för olika kön. Det är dock vanligare att flickor vågar överskrida 

gränserna för kvinnligt och manligt än vad pojkar vågar. Det verkar vara mer accepterat av 

samhället att flickor överskrider könsgränserna än tvärtom. 
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Knutsdotter Olofsson (1996, s. 176) påpekar att den vuxnes inställning till leken är av stor 

roll. Då den vuxne har ett tillåtande och intresserat förhållningssätt till barnens lek gynnas 

leken Knutsdotter Olofsson (2009, s. 87) menar att vuxna och pedagoger kan ha en betydande 

roll för vilken riktning leken tar. Pedagogerna är förebilder i leken. Med pedagogers hjälp får 

barnen tillfälle att låtsas samt förståelse att stimulera leken vidare. Barnen stöds med hjälp av 

den vuxnes närvaro. När den vuxne är medlekare bidrar denne till att skapa en trygghet för de 

barn som leker. 

2.4 Flickor och pojkars lek 
Paulsson & Öhman (1999, s. 110) framhäver vikten av att flickor och pojkar känner sig trygga 

i den miljö de leker i. Då känslan av trygghet infinner sig vågar de enklare överträda 

könsgränserna och prova nya roller. Barnens självkänsla gynnas när de känner trygghet då 

vågar de utveckla och utmana sig själva. Odenbring (2010, s. 44) påpekar dock att pojkar i 

rollek är mer könsstereotypa än flickorna. Flickorna har enklare att överskrida de satta 

könsnormerna i rollek. 

 

Dolk (2011, s .52) beskriver de tydliga skillnader som kan finnas mellan flickor och pojkars 

lek i vårt genusbaserade samhälle. Flickor leker ofta nära de vuxna som finns tillgängliga. De 

grundar sina lekar på relationer och läser av stämningen och förhåller sig till den. Flickors lek 

sker ofta i par. Pojkar leker längre ifrån de vuxna. De leker ofta i stora gruppkonstellationer 

och tar gärna rollen som ledare. Pojkar är ofta tävlingsinriktade och tänjer gärna på gränser 

för att få sin vilja igenom. Dolk (2011, s. 52) menar vidare att ovanstående fördelning visar på 

ett tydligt sätt hur flickor och pojkar leker i två skilda världar. För att motverka detta kan det 

vara viktigt att tänka igenom en kompensatorisk pedagogik. Kompensatorisk pedagogik 

innebär att pedagogerna arbetar för att bredda flickor och pojkars möjlighet till 

könsöverskridande. Detta kan bidra till att könsklyftorna mellan flickor och pojkar i 

förskoleklass minskar. 

 

Hellman (2010, s. 217) framhäver att samhället och skolans syn på pojkar är att de är aktiva, 

aggressiva, utåtagerande, och bråkiga. Odenbring (2010, s. 166) belyser att flickorna ofta 

förväntas att behålla lugnet i förskoleklass gentemot pojkarnas stökighet. Eidevald (2011, s. 

128) beskriver att flickor som håller sig inom de feminina könsramarna i leken ofta bedöms 

av vuxna som lekkompetenta och duktiga barn. Medan de flickor som går utanför ramarna 

och exempelvis tar efter pojkarnas sätt att vara bedöms som avvikande. 

 

I barnens familjelekar framgår det tydligt vilket kön de förhåller sig till. Barnen väljer näst 

intill alltid en roll som har samma kön som de själva. I leken ”mamma, pappa, barn, husdjur” 

spelas ofta rollen mamma av en flicka och pappa av en pojke. Vid de tillfällen som leken 

enbart består av exempelvis flickor utgår papparollen. Flickornas förklaringar är att pappan är 

på arbetet, handlar eller bor på annan ort. Även när enbart pojkar leker tillsammans försvinner 

de aktuella kvinnliga rollerna. (Paulsson & Öhman 1999, ss. 111-112).   

 

Paulsson & Öhman (1999, s. 112) beskriver hur flickor tar en dominerande roll i de lekar som 

berör hem, djur, omvårdnad samt familj. Pojkarna följer i dessa lekar flickornas instruktioner 

på hur leken skall gå till. Flickorna har full bestämmanderätt över lekens riktning. 

 

Ohrlander, Palmer & Thelander (2011, s. 145) beskriver en situation där en flicka blir hejdad i 

sin krigslek tillsammans med pojkarna. Pedagogen som hindrar anser att leken är för våldsam 

för flickan på grund utav hennes kön. Leken stoppas och flickan får inta en annan roll som 

drottning och kan inte vara med i leken på samma premisser som tidigare trots sin vilja att 
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delta i krigsleken. Med detta menar Ohrlander, Palmer & Thelander (2011, s. 145) att det är 

av största vikt att pedagoger är medvetna om sitt eget förhållningssätt för att flickor och 

pojkar skall få delta i lek på lika villkor. Johansson (2008, s. 158) framhäver att i leken 

används ibland könet som ett sätt att få tillträde i leken eller bli utesluten ur leken. Könet har 

en betydande roll för vad som tillåts och inte tillåts i den gällande leken för flickor och pojkar. 

Könet blir en markör för vad som är acceptabelt respektive inte i leken. Laemmle (2013, s. 

306) lyfter hur flickor och pojkar inkluderar respektive utesluter varandra i leken på grund 

utav kön. Detta sker genom att barnen leker traditionella icke könsöverskridande lekar. De 

barn som inte överskrider de traditionella könsreglerna blir bekräftade positivt av varandra 

och könsnormerna bevaras. 

2.5 Lekmiljö 

För att leken skall fungera är det viktigt att det finns en god lekmiljö. Miljön skall vara 

utformad på det vis att barns lek gynnas och de känner lust till att leka. Pedagoger spelar en 

viktig roll i att utforma dessa lekmiljöer för barn. Miljön runt omkring barn visar tydligt på 

vilka lekar som är accepterade att leka och vilka lekar som inte är godtagbara i den gällande 

miljön (Davidsson 2008, ss. 41,44). Förväntningar och traditioner spelar stor roll på hur 

barnens lekar ter sig (Hellman 2010, s. 91). 

 

Miljön kan skapa utmaningar för barnen. Det är av stor vikt att barnen känner kontinuitet i 

leken och lekmiljön. Miljön är ett sätt att stödja barn i deras utveckling. Pedagogerna skapar 

miljön utefter barnens behov och intressen dock är det barn som bidrar till att den utformade 

miljön blir meningsfull (Johansson & Pramling Samuelsson 2009, s. 147).  Det är av 

betydande roll att miljön är föränderlig och att lokalerna inte är utformade på samma vis för 

lång tidsperiod. Då miljön är statisk en lång period finns risk att barnens intresse och 

kreativitet hämmas. Därför är det en central del i förskolan och skolans verksamhet att lyssna 

till barnen och även låta dem influera och påverka miljön de vistas i (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2009, s. 148).  

 

Nelson & Svensson (2005, s. 113) anses att miljön har en betydande roll för tillåtenheten av 

könsöverskridande.  Den miljö som omger barnen bidrar till att hejda eller tillåta dem att 

överskrida könsmönstren. Dock är det inte enbart miljön eller de sociala faktorer som nämnts 

ovan som bidrar till att barnen leds in i olika könsmönster. Barnen själva är också skapare till 

att traditionella könsmönster fortsätter att existera.  

 

Det framgår tydligt i Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) att ”förskolan skall motverkar traditionella 

könsmönster och könsroller”. Nelson & Svensson (2005, s. 110) ifrågasätter om förskolan 

lever upp till tidigare nämnt mål. De menar på att förskolan snarare bevarar de gamla 

könsmönstren. Förskolans tydliga rumsfördelningar är uppdelade efter traditionella intressen 

för flickor och pojkar. Löfdahl (2002, s. 135) menar att helheten av barnens lek är viktigt för 

att en god lek skall bildas. 

2.6 Läroplanens syn på genus och lek 
Nedan lyfter vi två olika läroplaner gällande genus och lek. Vi väljer att ta med dessa 

läroplaner trots att det är den förstnämnda som berör förskoleklassen. Detta för att vi upplever 

att förskoleklassens pedagoger känner en osäkerhet i vilken läroplan de skall följa.  

 

Lgr11 (2011, s. 8) betonar vikten av att skolan skall motverka föråldrade könsmönster och att 

flickor och pojkar skall ges samma möjligheter till könsöverskridande aktiviteter och 
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beteenden. Flickor och pojkar skall även ges tillfällen att utvecklas i de områden som inte 

överensstämmer med de satta normer som finns. Leken har en betydande roll för flickor och 

pojkar särskilt i de yngre åldrarna när könsmönster bildas. I leken finns möjligheter att testa 

och undersöka olika roller och könsöverskridande identiteter.  

 

Även Lpfö 98 (rev. 2010, s. 6) framhäver vikten av barns lek där utveckling och lärande sker. 

I leken bearbetar barnen känslor, lärdomar samt livserfarenheter, dessa viktiga aspekter 

gynnas när barnen får tillfälle att leka. Fantasi, samarbete och kommunikativa egenskaper är 

likaså de delar som ingår i lärandet av leken. Alla dessa ovanstående delar är av stor vikt för 

att barn skall ta till sig viktiga egenskaper som gynnar en god fortsatt utveckling. Förskolan 

och skolan har en betydande roll i leken, särskilt för de yngre åldrarna. Många barn spenderar 

stora delar av sin tid i förskolans och skolans lokaler och ägnar mycket av denna tid åt leken. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Vi väljer nedanstående teorier av Connell (2003) och Davies (2003). Dessa nutida teorier 

belyser ämnen som berör vårt syfte och våra frågeställningar. I de första styckena väljer vi att 

beskriva ämnet genus som begrepp utifrån Connells (2003) teori. Därefter belyser vi Davies 

(2003) teorier kring genus. 

 

”Genus är ett omfattande ämne. För att förstå det väl, måste man vara beredd på en resa – 

både intellektuellt och kulturellt” (Connell 2003, s. 9). Genus är en social struktur bildad av 

samhället inte av biologin. Dock går inte biologin att förglömma då den spelar in på hur genus 

tolkas. Genus påverkar människan i dess vardag och influerar till vilka val människan väljer 

att göra. Beroende på de val som görs påverkar det människans liv och framtid (Connell 2003, 

ss. 21- 22)  

 

I dagens samhälle framgår det tydligt vilka normer som gäller för kvinnor respektive män. 

Redan från födseln tilldelas de små barnen en norm utifrån de kön de har. Förmågor som 

tillfaller de olika könen ses ofta som naturliga drag, då individer väljer att frångå de normer 

som gäller anses detta som onaturligt. Exempelvis är en av dessa normer att ett äktenskap 

skall bestå av en kvinna och en man. Homosexualiteten som bryter mot denna norm skapar 

stor uppståndelse då det anses vara onaturligt (Connell 2003, ss. 13-15). 

 

Connell (2003, ss. 26, 46, 58) framhäver samhällets normer som finns angående de biologiska 

skillnaderna mellan de två könen. Män och kvinnor tycks ha olika uppsättningar av 

egenskaper som tillhör deras respektive kön. Män ses som starka, tekniskt skickliga, envisa 

och har en stridslysten karaktär.  Redan som pojkar i skolan ansågs männen vara stökigare, 

mer högljudda och förstöra i andras lekar. Män anses vara mer rationella än kvinnor och 

kvinnorna anses ha en större intuition. Kvinnor betraktas inte vara lika starka som män. Sidor 

som framhävs hos kvinnorna är de omvårdande egenskaperna som ofta sker i hemmet, deras 

fallenhet för smidighet och känslomässig mognad. En annan tydlig skillnad menar Connell 

(2003, s. 58) är att kvinnorna är mer pratsamma än männen som har en mer tystlåten 

framtoning. Connell (2003, s. 15) framhäver att dessa ovanstående egenskaper inte är 

medfödda utan att de respektive könen lär sig dessa egenskaper efter hand i livet.  

 

Connell (2003, s. 15) belyser hur människor utformar sin egen plats i den så kallade 

genusordningen. Genusordningen kan tolkas som ett regelverk för de respektive könen. 

Människor väljer själva på individnivå hur denna genusordning skall uppehållas. Den plats 

människan väljer i genusordningen är inte oföränderlig utan påverkas och förändras hela livet.  

Connell (2003, ss. 13, 16-17) menar vidare att genusordningen är tydlig i samhället och 

genom sociala strukturer visas vad som faller innanför ramarna för de olika könen. De sociala 

strukturer som upprätthåller genusordningen kan vara allt ifrån lärare, föräldrar till mediernas 

påverkan. Flickor och pojkar, män och kvinnor ses ofta som varandras motsatser. Då en 

individ bryter mot de normer som de sociala strukturerna anlagt blir människor lätt upprörda. 

Detta för att normerna anses vara djupt rotade i en naturlig genusordning och anses inte vara 

föränderligt. 

 

Socialisationen har stor påverkan för vilken könsroll flickor och pojkar tar. Redan från 

födseln tilldelas flickor och pojkar en benämning samt blir färgkodade, rosa flickor samt blå 

pojkar. Dessa färger har ofta tillhörande förväntade beteendemönster. Flickor förväntas vara 

snälla, fogliga och söta medan pojkar förväntas vara tuffa, högljudda och starka. Dessa 

beteendemönster följer med barnen upp i åldrarna. Beteendet bevaras och styrs av personer 
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och institutioner runt omkring barnen. Dessa kan vara lärare, föräldrar, kamrater samt media. 

Alla möten under livet ger möjligheter eller hämmar personlighetsutvecklandet av genus. 

Genom samhällets påverkan lär sig barnen tydligt det genusrelaterande beteendet. De barn 

eller vuxna som väljer att frångå normerna bemöts ofta med negativ inställning från 

andra(Connell 2003, ss. 103-104, 110). 

 

Davies (2003, ss. 99, 100, 102) lyfter kvinnans roll som en genom historien kämpande individ 

för att nå makt och inflytande. Trots kvinnans vilja att hamna högre upp i maktstapeln 

kommer hon alltid att stöta på motstånd mot de rådande normerna. I samhällets genusordning 

anses omsorg och etik vara egenskaper som tillfaller det kvinnliga könet. Makt förknippas 

sällan med dessa tidigare nämnda egenskaper utan kopplas oftare ihop med egenskaper 

gällande män. Den arena där kvinnor har tilldelats och får tillgång till makt är hemmet, i 

synnerhet med förbindelse till barnen. I hemmet får kvinnorna styra och ha kontroll över 

rådande förhållanden. 

 

I barnens lek i förskoleklass framhävs makt på olika vis. Hemvrån är ett område där 

flickornas makt dominerar leken. De är en trygg arena för flickorna som vågar ta ut sin 

bestämmanderätt över lekens innehåll. Hemvrån är dock enbart trygg och säker om flickorna 

håller sig till de förväntningar som samhället har på feminitet. Flickorna styr åt vilket håll 

fantasin skall utvecklas i leken. Pojkarna får vara med i leken i hemvrån men då på flickornas 

villkor.  Pojkarna kan leka de sysslor som anses som kvinnliga som att stryka, laga mat och 

mata barn men enbart på flickornas begäran. Hemvrån är en plats där flickor och pojkar kan 

leka tillsammans dock leker sällan pojkar i hemvrån utan flickorna. Då pojkarna beger sig till 

hemvrån utan flickorna är det ofta i syfte att finna saker till sin egen lek på en annan plats. 

(Davies 2003, ss. 112, 115, 118) 

 

Davies (2003, ss. 164,166) benämner att flickor och pojkar antar olika könsroller på ett tydligt 

sätt i leken. Flickorna beskrivs som ”hemvråsflickor”. Dessa flickor är till sättet försynta, söta 

och tydligt feminina i sina klädval. De finner intresse i aktiviteter som matlagning och 

barnpassning av dockorna. ”Hemvråsflickorna” leker nästan alltid i hemvrån där fantasin 

hägrar. Pojkarna beskrivs som ”superhjältar”. Dessa pojkar använder sig av olika tillhyggen 

som exempelvis svärd, pistoler eller liknande vapen. De har ofta en aggressiv framtoning 

särskilt mot flickorna eller de yngre pojkarna.  
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4. Metod 
Nedan beskriver vi vår ansats och metod. Inledningsvis börjar vi med att förklara den 

vetenskapliga ansats som ligger till grund för vår studie. Därefter följer en beskrivning och 

tillvägagångssätt av vårt val av metod. Vidare beskriver vi vårt urval, bortfall och 

genomförande. Därpå presenterar vi de forskningsetiska principer som vi har förhållit oss till. 

Avslutningsvis förklarar vi på vilket sätt vi förhållit oss till validitet och reliabilitet, analys 

samt vår egen förförståelse. 

4.1 Vetenskaplig ansats 
Hermeneutik och positivism är två huvudriktningar i vetenskapsteorin (Thurén 2007, s. 16). 

Hermeneutiken är den huvudriktning som influerat vår studie, vi valde att observera flickor 

och pojkar i den fria leken inomhus utifrån ett könsperspektiv och tolkade dessa händelser 

utifrån sin kontext. Hermeneutiken baseras på att kunna förstå människors agerande i 

kontexten av sin situation. Vi ville i vår studie försöka förstå barnens val av lekar i den fria 

leken. Inom hermeneutiken handlar det även om att kunna tolka situationen utifrån den 

kontext som råder. Under våra observationer kunde vi få upp ögonen för om flickor och 

pojkars val av lek skiljde sig åt. Den humanistiska inriktningen präglar hermeneutiken 

(Thurén 2007, s. 94).  

4.2 Val av metod 
Vi valde i vår studie att använda oss av kvalitativ metod. Kvalitativ metod var ett bra verktyg 

för oss att finna specifika händelser och se dessa händelser i sitt sammanhang. Då vi ville se 

hur flickor och pojkar agerade i den fria leken inomhus ur ett könsperspektiv passade den 

kvalitativa metoden oss väl. I kvalitativa studier framgår tydligt samspelet mellan individer 

och inte enbart enskilda individer. Med hjälp av kvalitativa observationer kunde vi nå en 

grundlig och bredare förståelse för det vi observerade (Løkken & Søbstad 1995, s. 44). May 

(2011 s. 193) menar att praktiken i förskoleklass är en avsedd arena för att fånga verkligheten. 

Därför passade kvalitativa observationer bra i förskoleklass.  

 

Det verktyg vi valde inom kvalitativ metod var observation. Genom observationer förväntade 

vi oss få ett klargörande resultat i vår studie. Fejes & Thonberg (2009 s. 30) beskriver 

observation som en god metod att använda inom fältforskning eftersom det kan bidra till en 

djupare och bredare förståelse av sammanhanget. Nedan följer en redogörelse av den metod vi 

valde att använda oss av i vår studie.  

 

Observation är en fördelaktig teknik för att fånga människors agerande i specifika företeelser. 

Genom observation kan utforskaren få en tydlig inblick i den situation som valts att iakttas. 

Det är av största vikt att utforskaren har fullt fokus på den observation som skall genomföras 

och inte låta sig störas av andra intryck under observationstillfället (Løkken & Søbstad 1995, 

ss. 36-37). Observationer används bland annat för att uppmärksamma specifika iakttagelser av 

pedagogisk innebörd. I och med att pedagoger får upp ögonen för dessa iakttagelser kan det 

bidra till en ökad utveckling för barns lärande (Bjørndal 2005, s. 26).  

 

Vi är alla olika och därmed tolkar vi den information som uppkommer på olika vis. Den 

sociala och kulturella bakgrund som vi besitter färgar vårt synsätt att se på situationer som 

uppkommer. Ibland tolkar vi situationer utifrån tidigare erfarenheter och ser måhända det vi 

vill se istället för det som verkligen sker vid observationstillfället. Att vi tolkar olika kan vara 

en nackdel med observationer då observationerna ter sig olika i undersökarens ögon.  Detta 

medför att undersökaren måste vara medveten om sitt eget synsätt och kunna bortse från egna 
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värderingar och tolkningar (Rubinstein, Reich & Wesén 1986, s. 19). Bjørndal (2005, s. 38) 

upplyser om hur den egna könstillhörigheten kan påverka en observation. Rubinstein, Reich 

& Wesén (1986, s. 20) menar att det är inte enbart tolkningarna av situationer som skiljer 

undersökare från varandra. Människors olika sätt att tala och använda språket skiljer sig också 

åt. Att ha vetskap om språkets betydelse är väsentligt eftersom vi frambringar verkligheten 

genom orden vi väljer. Stukát (2005, s. 49) påpekar att observationer kan vara tidskrävande 

och att detta kan ses som en nackdel. 

 

Människor lär och tolkar genom de fem sinnena i kroppen, ljud, lukt, känsel, smak och syn. 

Dessa sinnen påverkar vid observationer, det är inte bara det vi ser som ger intryck. Alla 

sinnen bidrar till en informationsvåg vid observationer och påverkar vårt sätt att tolka 

(Bjørndal 2005, s. 27). Hur väl dina sinnen är utvecklade kommer att inverka på kvalitén av 

observationerna (Bjørndal 2005, s. 36). Vid våra observationer använde vi oss mycket av 

sinnena syn och hörsel. Vi antecknade det vi såg, hörde och vilket tonfall barnen använde. Vi 

upplevde en fördel med att vara alerta vid observationstillfällena då vi kunde ta in intryck via 

våra sinnen. 

 

Det finns flertalet olika tillvägagångssätt att genomföra en observation. Exempelvis 

fotografera, anteckna, ljudupptagning eller kategorischeman. Det gäller som undersökare att 

finna den teknik som passar tillfället och undersökaren som person lämpligast (Rubinstein, 

Reich & Wesén 1986, s. 15). Løkken & Søbstad (1995, s. 43) beskriver att observationer kan 

delas in i två olika kategorier, strukturerad samt ostrukturerad. Strukturerad observation är en 

planerad observation då undersökaren är medveten om vad som skall observeras och har en 

inblick i vad som kommer ske. Ostrukturerad observation sker när undersökaren vid ett 

oplanerat tillfälle observerar en uppkommen händelse. Rubinstein, Reich & Wesén (1986, s. 

19) framhäver att det finns inga rätta ramar för en observationsmetod, utan undersökaren 

väljer den metod som denne finner kvalificerad för observationstillfället.  

 

Löpande protokoll innebär att undersökaren observerar under en kortare tidsperiod, ett fåtal 

minuter per tillfälle och antecknar löpande det händelseförlopp som utspelar sig. Det är av 

stor vikt att utforskaren antecknar utförligt och sanningsenligt (Rubinstein, Reich & Wesén 

1986, s. 16). Detta medför att undersökaren är uppmärksam och alert på det som sker. Att 

vara utvilad och koncentrerad är väsentliga aspekter att ta hänsyn till (Rubinstein, Reich & 

Wesén 1986, s. 19).  Händelseförloppet som antecknas skall vara utan värderingar i texten.  

Löpande protokoll som tillvägagångssätt anser Løkken & Søbstad (1995, s. 51) vara en 

fördelaktig metod att använda sig av vid observationer för att få en bred inblick i situationen 

som utspelas.   

 

Efterarbete av observationerna är precis lika väsentliga som själva observationerna. Det är vid 

efterarbetet som observationernas data tolkas och genomarbetas.  Det är viktigt att efterarbetet 

sker i nära samband med observationerna annars förefaller risk att den data som samlats in 

feltolkas. Ju längre tidsperiod som passerar mellan observationerna och efterarbetet desto 

större risk är det att viktiga detaljer i den insamlade data faller ur minnet. Vid efterarbetet kan 

det framgå att de observationer som gjorts inte är tillräckliga och behöver kompletteras med 

ytterligare data. Vid tolkningstillfället av observationerna är det lämpligt att använda sig av 

relevant litteratur för att förstå det utspelade. När observationer och efterarbete är genomförda 

är det relevant att fundera kring vart materialet skall förvaras. I sin pedagogiska utveckling är 

det användbart att ta tillvara på allt de material som samlats in för att möjliggöra vidare 

utveckling (Løkken & Søbstad 1995, s. 58). 
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4.3 Urval  
Vår urvalsgrupp bestod av barn från tre olika förskoleklasser. Könsfördelningen av dessa var 

14 pojkar och 19 flickor. Förskoleklasserna var belägna på två små orter utanför en större 

stad. Vi studerade situationer då barnen hade fri lek i förskoleklass. Vi studerade hur flickor 

och pojkar agerade i den fria leken. Dessa stunder ägde ofta rum inomhus under ungefär en 

timmes tid antingen före eller efter lunch.  

 

Barnen i respektive klasser blev vana vid vår närvaro under tiden vi var där. Løkken & 

Søbstad (1995, s. 77) lyfter att det är en fördel att barngruppen är trygg med den person som 

skall observera. Vi etablerade en god kontakt med barnen. Då barnen kände oss tog de ingen 

notis om oss vid observationstillfällena. Genom detta kunde observationerna ske avspänt, på 

ett naturligt sätt och gav oss ett givande resultat.  

4.4 Genomförande 
Vi startade vår studie med att tillsammans leta fram och sätta oss in i relevant metodlitteratur 

som berörde vår studie. Parallellt med sökandet av metodlitteraturen tog vi kontakt med de 

berörda skolorna vi tänkt genomföra studien i. Vi informerade personal om vår då kommande 

studie och vad det skulle innebära för berörd personal och barngrupp. Från början var vår 

tanke att samtala med barnen om hur de upplevde leksituationer. Detta frångick vi då vi ansåg 

att observationerna gav ett givande resultat och samtalen hade blivit överflödiga.  

 

För att få tillstånd att observera de barn i förskoleklass som vi behövde ha som grund i vår 

studie var vi tvungna att ha tillstånd från vårdnadshavare. Detta tillstånd medgavs av 

vårdnadshavare i form av en blankett från högskolan i Borås (se bilaga 2) där vårdnadshavare 

gav sitt samtycke eller avslag. Till blanketten bifogade vi även ett missivbrev (se bilaga 1) där 

vi informerade vårdnadshavare om studien vi skulle genomföra, vad det skulle innebära för 

deras barn samt de etiska principer som gällde. Vi lämnade ut 45 medgivandeblanketter av 

dessa fick vi tillbaka 35 stycken. Av dessa 35 blanketter var det 33 stycken som gav sitt 

medgivande för observationer. Efter insamlandet av medgivandeblanketterna besökte vi 

skolorna för observationer. Detta gjorde vi under en veckas tid på förmiddagar eftersom det 

passade personal och barngrupp bäst vid denna tidpunkt. Barnen hade många gånger fri lek 

inomhus under dessa tillfällen vilket var gynnsamt för vår studie. De barn som inte fått 

medgivande av vårdnadshavare att medverka i observationerna observerades inte. I och med 

detta kunde inte alla lektillfällen användas för observation.  

 

Vi observerade barnens fria lek på förmiddagar och eftermiddagar i åtta dagar. Vi observerade 

på var sitt håll. Observationerna hade en tidsintervall på 3-12 minuter. Vi började observera 

då barnen påbörjade en ny lek i den fria leken inomhus och avslutade observationen då leken 

avtog. Barnen tog väldigt lite eller ingen notis om vår närvaro. Vi valde att inte agera i 

händelserna som observerades. Som Løkken & Søbstad (1995, s. 51) beskriver angående 

löpande protokoll som observation satt vi passivt som åskådare vid sidan av leken och 

antecknade händelseförloppet. Løkken & Søbstad (1995, s. 45) menar vidare att observatören 

kan under observationens gång ändra sitt agerande. Vi valde att ta åskådarrollen under alla 

våra observationer. Vi valde denna roll då vi inte ville påverka händelseförloppet i våra 

observationer. 

 

Under observationerna befann vi oss i de rum som var förutbestämda för fri lek i 

förskoleklasserna. Dessa rum var även barnens klassrum. Klassrummen innehöll en hemvrå 

med bland annat bord, stolar, spis och köksverktyg. En pysselvrå där barnen kunde sitta ner 
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och måla, pärla pärlplattor, tillverka armband och sy. En bygghörna för konstruktionslek 

innehållande kapplastavar, lego, plusplus, riddarborg med tillbehör och andra lekfigurer. En 

plats i mitten av varje klassrum var utpräglad samlingsplats. I en av förskoleklasserna var 

denna samlingsplats utmärkt med en stor rund lekmatta. En hylla med sällskapsspel fanns 

också att tillgå. Under observationerna satt vi på golvet eller på en stol i närheten av där leken 

ägde rum. Vi förde löpande protokoll på ett skrivblock i vårt knä. Vi antecknande 

händelseförloppet, vad barnen sa och gjorde. Vi kunde aldrig planera vad som skulle ske 

under våra observationer, därför framgår våra observationer som ostrukturerade. 

4.4.1 Bearbetning och analys 

Efter genomförda observationer gick vi enskilt igenom vår insamlade data. Observationerna 

resulterade i 13 stycken löpande protokollanteckningar. Vi renskrev de anteckningar som vi 

fört under observationerna. Därefter träffades vi för efterarbete av våra observationer. Vi gick 

noggrant igenom dem, jämförde likheter och skillnader och kopplade till tidigare litteratur 

som vi satt oss in i. När detta gjordes använde vi oss av kodning och kodscheman för att 

tydliggöra resultatet. Aspers (2007, s. 157) framhäver fördelen med kodning. Genom att koda 

anteckningarna från observationerna framgår skillnader och uppdelningar som möjliggör en 

mer djupgående analys. Kodning innebär alltså att bryta ner observationsanteckningar till 

mindre delar utan att kärnan går förlorad. Aspers (2007, s. 160) redovisar första och andra 

ordningen i kodning. Första ordningen innebär den empiri som framkommer under en 

observation och som skall undersökas. Andra ordningen syftar på den teori som knyter an till 

empirin. Fördelen med att skapa ett kodschema där specifika koder används för respektive 

observation, kön, lek och plats är att observationen framgår på ett tydligare sätt.  På detta vis 

klargjordes tydligt våra observationer och uppdelningen mellan flickor och pojkars val av lek 

och vilka roller de valde att ta framhävdes. Utifrån detta valde vi ut sex stycken observationer 

som vi ansåg passande och som vinklade studien utifrån olika könsperspektiv. 

 

Vi upptäckte att det var med stor fördel att gå igenom den insamlade data med varandra. 

Många gånger behövdes ytterligare förklaringar till de händelser som enskilt observerats för 

att utomstående skulle förstå innebörden. Aspers (2007, s. 122) framhäver sex stycken 

didaktiska frågor att utgå ifrån vid bearbetningen av sina fältanteckningar. Frågorna hur, var, 

när, varför, vilka och vad är viktiga frågor att ställa sig i förhållande till sitt material för ökad 

förståelse. Løkken & Søbstad (1995, s. 58) belyser att det är av stor vikt att komplettera sin 

data efter behov. Efter noggrann genomgång av vår egen data ansåg vi att vi behövde göra 

nödvändiga kompletteringar för vår studie. Vi ansåg att vi saknade material som behövdes för 

att uppfylla vårt syfte. Därför besökte vi våra observationsplatser ytterligare en gång för 

insamling av data. Även denna gång gick vi igenom vår data enskilt för att därefter träffas och 

sammanställa. Vi lade sedan tillsammans in observationerna i vårt arbete.  

4.4.2 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två närstående huvudsakliga begrepp att förhålla sig till i en 

vetenskaplig studie då dessa framhäver trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. Den data 

som framkommer skall vara väl presenterad och pålitlig och klargöra eventuella svårigheter 

för läsaren. Begreppet validitet medför att forskaren har ett klargjort syfte med sin studie och 

att metoder används för att besvara syftet. Validitet i samband med observationer innebär att 

observationerna sker i kontext till syftet. Det vill säga att forskaren enbart observerar de 

områden som gäller för studiens besvarande av syftet. Reliabilitet innebär trovärdigheten i 

studien. Att de observationer som görs i samband med studien skall vara pålitliga (Kihlström, 

2007, s. 164). Kihlström (2007, s. 164) menar att noggrannhet är väsentligt för en ökad 
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reliabilitet och detta kan uppnås genom att gemensamt analysera det material som 

framkommit.  

 

I vår studie ville vi sträva efter en tydlig validitet och reliabilitet för ett trovärdigt och 

tillförlitligt resultat. Vi valde att tidigt sätta oss in i relevant litteratur för att bredda vår 

erfarenhet inom ämnet. Vidare för att skapa trovärdighet och tillförlitlighet i vår studie var vi 

noggranna med att sitta ner tillsammans efter varje separat observationstillfälle och diskutera 

den data som framkommit. Genom att vi tillsammans reflekterade och kategoriserade de 

observationer vi gjort ökade vi arbetets validitet och reliabilitet (Kilström 2007, s. 37).  

 

Stukat (2005, ss. 31-32) menar att kreativ forskning kan motas genom de hårda direktiven av 

validitet och reliabilitet. Detta kan innebära att forskare väljer att avstå eller avsluta en studie 

då kraven känns för höga. Det som även kan äventyra en studies validitet och reliabilitet är att 

studien färgas av undersökarens egen förförståelse. Løkken och Søbstad (1995, s. 20) 

framhäver vikten av att som forskare ha en klar insikt i sitt forskningsområde för att kunna 

frångå sin egen förförståelse och sina förutfattade meningar. Då forskaren är medveten om sin 

egen förförståelse och sina värderingar kan denne enklare bortse från dessa då analysen av 

materialet bearbetas och missförstånd kan undvikas. För att frångå vår egen förförståelse satte 

vi oss tidigt in i relevant litteratur gällande vår studie. Detta för att vara väl insatta i ämnet 

samt få ett stabilt underlag att bygga vår studie på. Vi diskuterade vår egen förförståelse med 

varandra för att bli mer medvetna. 

4.5 Etik 
När de gällde de etiska ställningstagandena följde vi Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Dessa principer är liktydiga med fyra stycken krav som framställts för 

forskare att ta hänsyn till i sin studie för deltagarnas identitetsskydd. Principerna är till 

användning för att underlätta för både forskare och deltagare i studien. Detta kan vara till stor 

fördel då skiljaktigheter i åsikter besvärar studien. Principerna är även en tillgång för 

forskaren att luta sig mot i upplägget av studien (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

2002, s. 6).   

 

Informationskravet handlar om att deltagarna informeras om forskningens syfte och hur den 

kommer att gå tillväga (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002, s. 7). Detta gjorde 

vi genom att i god tid skicka ut vårt missivbrev till vårdnadshavare där vi informerade om 

upplägget av vår studie, hur vi tänkte gå tillväga och vad studien skulle ha för innebörd för 

deras barn. Vårdnadshavarna fick sedan ta ställning till om de ville att deras barn skulle 

medverka i studien eller inte. 

 

Med samtyckeskravet menas att deltagarna får chans att själva påverka och samtycka till 

medverkande i studien. Då medverkarna är omyndiga är det av ännu större vikt att vara 

aktsam och varsam. (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002, s. 9). Eftersom vår 

studie innefattade barn under 15 år lämnade vi ut en medgivandeblankett till vårdnadshavarna 

där vi bad om tillstånd att observera deras barn.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas anonymitet tas på allvar. Deltagarna har all rätt 

att förbli anonyma (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002, s. 12). För att uppfylla 

detta krav använde vi oss av fiktiva namn och platser. Den data vi samlade in angående våra 

deltagare sparade vi varsamt och fanns enbart tillgänglig för oss som utförde studien. 

Hermerén (2011, s. 68) menar att det är av stor vikt att medverkande känner trygghet i att få 

förbli anonyma. 
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Det sista kravet är nyttjandekravet. Kravet innebär att göra deltagarna medvetna om att vår 

studie inte kommer att användas till något annat än vårt forskningsändamål. De uppgifter som 

framkommer om deltagarna som namn och vistelseort kommer inte att användas vidare i 

andra ändamål (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002, s. 14).  Detta valde vi att 

informera om i vårt missivbrev för att deltagare och vårdnadshavare skulle känna trygghet.  

4.6 Egen förförståelse 
Thurén (2007, s. 58) beskriver vikten av att vara medveten om sin egen förförståelse gällande 

vetenskapliga undersökningar. Då undersökaren är insatt i sina egna värderingar gällande 

ämnet samt sina fördomar är risken mindre att missförstånd framstår. Insikten av den egna 

förförståelsen påverkar resultaten av studien i fråga. Thurén (2007, s. 61) menar vidare att 

erfarenhet av ämnet är av stor vikt för att motverka fördomar och missförstånd i studien. 

Desto höggradigare erfarenhet en undersökare har om ämnet kan bredda dennes kunskaper 

om sin förförståelse. Vilket leder vidare till ännu höggradigare erfarenhet som i sin tur 

breddar ytterligare kunskaper om förförståelsen, detta är vad Thurén (2007, s. 61) valt att 

kalla för ”hermeneutisk cirkel”. 

 

Som ovan nämnt belyser Thurén (2007, s. 61) vikten av erfarenhet i ämnet för en god studie. 

Vi diskuterade djupgående de fördomar och tidigare förförståelse vi hade i ämnet just för att 

göra oss medvetna. Vi hade även en klar insikt i att vi både är uppfostrade i ett visst 

genusmönster som kunde påverka oss i vår studie gällande genus. Vår egen förförståelse 

bidrog till att vi trodde att vi skulle få uppleva en skillnad i flickor och pojkars lek. Då vi hade 

en medvetenhet om att vår förförståelse influerade oss kunde vi lättare borste från detta då vi 

genomförde vår studie. Fejes & Thonberg (2009, s. 72) framhäver vikten av att forskaren går 

in i en studie med öppet sinne. I och med detta kan forskaren få upp ögonen för ökad fakta 

och frångå sin tidigare förförståelse.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt följer resultatet av våra observationer som genomfördes i tre olika 

förskoleklasser på två olika skolor. De barn som observerades är sex år gamla. De olika 

observationerna namngav vi utifrån vår kodning och observationernas innehåll.  Vi utgick 

ifrån Aspers (2007, s. 122) miniminivå gällande de didaktiska frågorna då vi tolkade våra 

fältanteckningar. Observationerna redogörs nedanför med utdrag från våra fältanteckningar.   

5.1 Rollek – från krig till hund 
Det är förmiddag, barnen har precis avslutat en aktivitet tillsammans med en pedagog där 

barnen skulle skriva ”dagbok”. Fri lek inomhus står på schemat. Barnen leker fritt i olika delar 

av klassrummet. Pedagogen cirkulerar runt och hjälper de barn som vill ha hjälp. Pedagogen 

besöker inte de barn vi observerar i kommande observation. Den observation som följer varar 

i ungefär nio minuter.  

 

Jim och Tomas leker tillsammans krig i hemvrån. Hemvrån är en avskild del i 

klassrummet som består bland annat av bord, stolar, spis och köksverktyg. 

Pojkarna hoppar runt och skjuter på det mesta. Sedan kommer två flickor, Signe 

och Anna till hemvrån och frågar pojkarna; 

 

- Får vi spela spel på bordet här inne?  

- Okej, så länge ni inte förstör något i vår krigslek! Svarar Jim. 

- Vi lovar att inte förstöra, bara spela, svarar Signe. 

 

Flickorna får tillträde till hemvrån men på pojkarnas villkor om att inte förstöra. 

Flickorna sätter sig på varsin stol vid sidan av bordet och börjar spela. Efter en 

tidsperiod på cirka två minuter börjar Jim visa intresse för flickornas lek och 

frågar: 

 

- Får jag vara med? 

- Ja det får du, svarar Anna. 

- Då vill jag vara hund och heta Fido! Säger Jim.  

 

Detta trots att flickorna inte leker hund utan spelar spel. Jim sätter sig på knä på 

golvet nedanför bordet och tittar på när flickorna spelar spel och agerar hund. 

Anna inflikar; 

 

- Då bestämmer jag att hunden inte får prata utan bara säga vov. 

- Vov, vov, vov, säger Jim i gensvar. 

 

Tomas som också var med i krigsleken har nu fått upp ögonen för flickornas och 

Jims lek och vill också vara med.  

 

- Jag vill vara med och vara hund, säger Tomas. 

- Då är du min (till Tomas) och den andre (Jim) är din, säger Anna till Signe.  

 

Jim och Tomas agerar hundar kring bordet där flickorna sitter. Flickorna styr 

hela tiden leken dit de vill och bestämmer vad hundarna skall göra och hundarna 

lyder villigt. 
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- Nu vill jag att du går ut och kissar! Säger Anna till Tomas.  

 

Anna målar upp en låtsasdörr i luften. Hon låtsas öppna dörren och kör ut 

Tomas genom den och stänger låtsasdörren. Tomas som låtsas vara på andra 

sidan krafsar i luften på låtsasdörren samtidigt som han ylar ynkligt. Anna 

öppnar då dörren och släpper in honom igen. Anna sätter sig sedan vid bordet 

och fortsätter spela spel med Signe. Då skäller hundarna och vill leka apport 

med sin respektive matte. Då pojkarna inte direkt får den uppmärksamhet de 

förväntar sig börjar de istället att krocka och leka med legobilarna intill. 

Pojkarna frångår dock inte sina roller som hundar. Jim ropar till flickorna; 

 

- Nu får ni säga till era hundar att gå och lägga sig. 

- Gå och lägg er! Ger Anna till svar. 

 

Båda pojkarna kryper till ett par kuddar som ligger i ett hörn på golvet i 

hemvrån. Där lägger de sig och snarkar ljudligt. Flickorna fortsätter att spela 

spel vid bordet. Här avbryter barnen leken för rast. 

 

I ovanstående observation ser vi tydligt i vilka skeden barnen turas om att vara maktutövare. 

Flickorna som till en början vill spela spel i den vrå där pojkarna redan leker sin krigslek får 

underkasta sig pojkarnas villkor om att inte förstöra. Pojkarna ändrar sin lek och nya roller 

intas då flickorna får tillträde till leken. När leken övergår från krigslek till familjelek byts 

maktpositionerna ut. Flickorna tar en omsorgsroll och leken byter fokus. Flickorna bestämmer 

också tydligt över hur pojkarna skall agera och pojkarna rättar sig efter detta. 

5.2 Skapande verksamhet – behöver alla gilla Star Wars? 
Det är eftermiddag, barnen har fri lek och får välja att vara ute eller inne. I klassrummet finns 

en altandörr som leder ut till innegården där barnen kan få välja att leka. Pedagogen rör sig 

mellan innegården och klassrummet. En flicka och två pojkar sitter och målar vid ett bord 

inomhus.  Bordet är placerat i mitten av klassrummet och är enligt barnen ”målarbordet”.  

Observationen äger rum under cirka tre minuter. 

 

- Vad målar du? Frågar Inez till Leo. 

- Jag målar Star Wars gubbar, du vet när de är i rymden. Jag har den filmen 

hemma, svarar Leo. 

- Ja jag vet vilka du menar, jag har också den, svarar Inez.  

 

Inez vänder sig till Albin. 

 

- Målar du också Star Wars?  Frågar hon. 

- Nej, jag gillar inte Star Wars. Alla killar måste inte gilla Star Wars, svarar 

Albin med ledsam ton. 

- Va?! Gillar du inte Star Wars?! Utbrister Leo chockerat innan han fortsätter;  

- Det brukar inte tjejer heller gilla. Men alla killar måste inte gilla Star Wars 

men tjejer kan gilla Star Wars också, förklarar Leo. 

- Nu skall jag måla Star Wars för jag kan faktiskt också fast jag är tjej, skrattar 

Inez. 

- Ja, det kan du. Du kan måla Leia i filmen för hon är ju en tjej, säger Leo 

uppmuntrande. 

- Det vill inte jag, jag vill måla Yoda, svarar Inez glatt. 
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Observationen avslutas i och med att diskussionen dör ut för att barnen börjar måla intensivt 

på sina teckningar. Leo och Inez väljer att måla Star Wars figurer medan Albin väljer att måla 

en bondgård.  

 

Ovan ser vi hur Leo är medveten om de satta normer som gäller för flickor och pojkar. Albin 

som inte gillar Star Wars får höra tydligt på Leos tonfall att detta frångår könsnormerna. Leo 

anser att Star Wars är för pojkar men att Inez gärna får måla men skall då helst måla kvinnan i 

filmen. Inez frångår de traditionella könsnormerna genom att hon känner till filmen som Leo 

anser är för pojkar och vill måla en manlig figur från filmen.  

5.3 Rollek - riddarborgen och dinosaurierna 
Observationen äger rum direkt efter lunchrasten då barnen har fri lek inomhus. Pedagogen 

hjälper en flicka med hennes korsstygn. Två flickor, Mia och Linnea i den gällande 

observationen sitter på en stor rund matta mitt i klassrummet och spelar spel. Två pojkar, Ivar 

och Johan sitter också på mattan och leker rollek tillsammans. De leker med en riddarborg 

och dess tillhörande riddare med vapen. En tredje pojke, Lukas sitter tätt intill mattan och de 

övriga pojkarna med riddarborgen fast Lukas leker sin egen rollek med plastdinosaurier. 

Observationen varar i cirka sex minuter. 

 

Ivar och Johan är inne i sin krigslek med riddare. De skjuter och ”dödar” 

varandras riddare. Borgen blir beskjuten av plastriddarna och de tvingas bygga 

upp borgen igen under frenetiska diskussioner om hur bygget skall gå till. Ivar 

och Johan är djupt inne i sin lek och har avskärmat sig från de övriga barnen på 

mattan.  

 

Samtidigt tappar Linnea som spelar spel med Mia intresset för spelet. Linnea 

intresserar sig nu för Lukas lek med dinosaurierna. Linnea avslutar spelet med 

Mia och sätter sig bredvid Lukas. Mia lämnar mattan och ansluter sig till 

pedagogen.  

 

- Får jag vara med? Frågar Linnea. 

- Ja det kan du väl få vara, då får du ha denna växtätande dinosaurien, svarar 

Lukas. 

- Det är okej, svarar Linnea. 

 

Linnea och Lukas leker tillsammans med dinosaurierna vid mattan. Efter en kort 

stund blir de beskjutna av Ivar och Johans riddare. Linnea och Lukas uppfattar 

leksignalen och går till attack med sina dinosaurier mot riddarborgen och 

riddarna där inuti. Leken pågår en kort stund med mycket våld och hårda ord 

mellan dinosaurierna och riddarna. Det är pojkarna som driver den hårda leken 

framåt. Linnea väljer att lämna leken och Lukas, Ivar och Johan fortsätter sin lek 

själva. 

 

Vi ser i ovanstående observation att alla tre pojkar leker med traditionella pojkleksaker och 

antar de roller som förväntas dem. Linnea vill få tillträde i leken och närmar sig med en 

osäkerhet Lukas. Då Lukas bekräftar Linnea får hon tillträde i leken. När riddarborgsleken 

och dinosaurieleken sammanförs byter leken karaktär till en mer våldsam lek. Då väljer 

Linnea att gå ur leken. Vi upplever att hon anser leken för burdus och hård. 
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5.4 Lek med samarbetssvårigheter över könsgränserna 
Nedanstående observation utspelar sig vid fri lek på golvet i klassrummet efter att barnen haft 

ett långt pass med en stillasittande aktivitet. Pedagogen sitter vid ett bord i hörnet av 

klassrummet där övriga barn målar. Observationen varar i 12 minuter. 

 

Fyra pojkar och sju flickor har ställt upp två långa låga bänkar bredvid varandra 

tvärs över klassrummet. Flickorna och pojkarna leker tillsammans och hoppar 

över bänkarna. Efter ett tag väljer pojkarna en annan roll i leken. Pojkarna sitter 

på båda bänkarna och låtsas köra tåg och härmar ljudet av ett tåg.  Detta 

upplever flickorna som störande, de vill inte leka tåg utan fortsätta hoppa. 

Flickorna och pojkarna blir oense och börjar diskutera men kommer inte fram 

till en lösning. Pedagogen lägger märke till diskussionen och kommer och styr 

upp leken. Flickorna och pojkarna blir tilldelade en bänk vardera av pedagogen. 

Detta medför att det som från början var en gemensam lek blir nu två skilda 

lekar. 

 

Pojkarna fortsätter sin lek genom att nu ta rollen som hajar på havet. Pojkarnas 

lek fortsätter att vara högljudd då de krälar omkring på golvet och låter som 

hajar med huggtänder. Flickorna försöker leka sin lek med att hoppa över 

bänkarna men det är svårt då pojkarna tar mycket plats bredvid. Alla flickor ger 

upp leken med hoppen och går därifrån.  

 

Barnen i ovanstående observation leker från början tillsammans och har tillträde till leken på 

samma villkor. Detta förändras då pojkarna ändrar lekens karaktär genom att anta en 

maktposition. Det framgår att pojkarna förstör flickornas lek. När konflikt uppstår klarar inte 

barnen av att lösa den själva utan tvingas ta hjälp av en pedagog. Resultatet av pedagogens 

lösning blir att leken delas upp i två lekar, flicklek och pojklek. Därefter delas leken upp 

ytterligare då flickorna väljer att lämna rummet. Vi ser att flickorna och pojkarnas roller 

skiljer sig åt och har betydelse för lekens utveckling.  

5.5 Pysselstund – vem kan ha ett rosa pennfack? 
Observationen äger rum under pysselstunden i den fria leken strax innan lunch. Observationen 

varar i fyra minuter. Fem flickor och en pojke sitter tillsammans vid ett stort bord mitt i 

klassrummet och går i omgångar iväg och hämtar pysselmaterial i form av pennor, papper, 

symaterial samt pärlor och pärlplattor. Pedagogen befinner sig i klassrummet och sätter upp 

barnens alster på väggarna. Utdraget ur observationen berör en konversation mellan två av 

flickorna; Ylva och Erika och en pojke; Felix. 

 

- Har ni sett mitt fina nya rosa pennfack? Det är Askungen på det, säger Ylva. 

- Åh vad fint, jag får titta inuti. Vad har du för saker i den? Frågar Erika. 

 

Flickorna öppnar tillsammans pennfacket och studerar innehållet. Erika hittar en penna med 

”Hello Kitty” på och utbrister: 

 

- En sån likadan har jag hemma, exakt samma faktiskt, säger Erika glatt. 

- Vi har också en sån hemma, den är från BR, säger Felix stolt. 

- Vadå? Har DU en ”Hello Kitty” penna?! Frågar Ylva förvånat. 

- Nej! Inte JAG såklart, fattar du väl? Men det finns en hemma. Den är Sofias 

(storasyster), svarar Felix. 
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- Jag tänkte väl det, svarar Ylva. 

 

I ovanstående observation framgår det att Ylva och Erika håller sig inom de könsnormer som 

gäller för flickor då de diskuterar pennfacket och dess innehåll. Diskussionen bygger på 

utseendet och inte på användningsområdet av pennfacket och dess innehåll. Ylva ifrågasätter 

tvivelaktigt Felix då han påstår att även han äger en penna med detta utseende. Ylva visar sitt 

nedvärderande då detta faller utanför ramarna för Felix könstillhörighet. Felix går snabbt till 

försvar för att inte uppfattas som om han inte följer de satta könsnormerna. Ylva blir lugn 

över Felix svar. 

5.6 Gympalek – förbestämda könsnormer 
Tre flickor och fem pojkar bestämmer tillsammans att leka ”gymnastiklektion” under den fria 

leken inomhus. Leken utspelar sig på lekmattan mitt i klassrummet. Pedagogen är i tamburen 

och hjälper en flicka att leta efter sina vantar. Observationen äger rum under fyra minuter 

strax innan lunch. 

 

- Jag vill vara lärare! Säger Mia högt. 

 

De övriga barnen tittar på och läser av varandra om någon har något att invända. 

Men barnen godkänner Mia som lärare och får själva bli elever. Mia börjar 

lektionen. 

 

- Då skall vi ha lektion. Vi börjar med armhävningar, förklarar Mia 

- NEJ! Skriker flickorna i kör. 

- JA! Skriker pojkarna 

- Sen skall vi hoppa hopprep, fortsätter Mia skrattande. 

- NEJ! Skriker pojkarna högt. 

- JIPPIE! Skriker flickorna. 

- Sätt igång annars blir det kvarsittning, säger Mia ironiskt och skrattar. 

 

Pojkarna börjar frenetiskt göra armhävningar och flickorna skrattar. Leken 

avbryts med att pedagogen kommer in i klassrummet och meddelar att det är 

dags att städa för att gå till lunch. 

 

Barnen visar inga tecken på att vilja överskrida könsrollerna utan snarare påverka varandra att 

bibehålla de satta normer som samhället visar. Flickorna och pojkarna väljer att hålla starkt på 

de traditionella könsrollerna då flickorna skall vara söta och näpna, exempelvis hoppa 

hopprep och pojkarna stora och starka, exempelvis göra armhävningar. 

5.7 Sammanfattning av resultatet 
I våra observationer kunde vi se ett samband mellan barnens agerande i de olika sekvenserna. 

Vi såg att barnen många gånger var medvetna om de satta könsnormerna och reagerade 

utifrån dessa. Exempelvis i ”skapande verksamhet” då barnen i observationen visar att de är 

medvetna om normerna genom att känna till karaktärerna i filmen. Även i ”pysselstund” syns 

att barnen känner till normerna. Pennfacket med Askungen på kan omöjligt tillhöra en pojke 

då Askungen är en figur som i media framställs som kvinnlig. Barnen kommenterar i båda 

ovanstående observationer dessa normer för varandra. Vi kunde i våra observationer se hur 

maktpositionerna fördelades mellan barnen. I ”från krig till hund” fick flickorna makten då 

leken övergick till omsorgslek. Pojkarna rättade sig efter flickorna. Däremot i ”riddarborgen 
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och dinosaurierna” hade pojkarna tillgång till makten och styrde därmed leken mot en 

våldsam karaktär, här valde flickan trots att hon fick vara med att frångå leken. I två av våra 

observationer lade vi märke till att när leken antog denna våldsamma karaktär valde flickorna 

att lämna leken. Den överskridning av könsnormerna vi kunde se i våra observationer var i 

”skapande verksamhet” då Inez gör tappra försök att frångå det typiskt kvinnliga genom att 

måla en manlig figur. 
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6. Diskussion 
Inledningsvis i detta kapitel diskuterar vi resultatet av studien i relation till bakgrund och 

teoretiska utgångspunkter. Därefter följer en metoddiskussion där för och nackdelar med den 

valda metoden vägs mot varandra. Kapitlet avslutas med didaktiska konsekvenser som berör 

våra egna reflektioner och tankar om vidare forskningsmöjligheter. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nelson & Svensson (2005, s. 113) menar att miljön har stor inverkan på könsöverskridande 

lek. Miljöns utformning tillåter eller hämmar barnen att vara könsöverskridande. I vårt 

resultat av observationerna finner vi att miljön är relativt statisk i de förskoleklasser vi 

observerar. Miljön är traditionellt utformad och har viss antydan till bevarande av 

könsmönster exempelvis finns en tydlig uppdelning av lokalerna där våra observationer äger 

rum. Nelson & Svensson (2005, s. 113) framhäver vidare att det inte bara är miljön som 

påverkar bevarandet eller förnyandet av traditionella könsmönster utan att barnen är delaktiga. 

Vi kan se att även om miljön är relativt tillåtande på vissa platser för könsöverskridande 

bevarar barnen själva genom sin lek de traditionella könsmönstren. Davidsson (2008, ss. 41, 

44) framhäver att miljön påverkar vilka lekar och hur bra lekarna fungerar i förskoleklass. De 

lekar som är accepterade framgår tydligt av miljöns utformning. I våra observationer framgår 

det att barnen väljer de könsroller som anses vara accepterade i samhället. De följer de 

könsnormer och den miljö som finns utsatta för dem.  

 

Connell (2003, ss. 26, 46, 58) menar att samhällets könsnormer påverkar barnens val av lekar 

och vilka roller de väljer att ta i lekarna. Flickorna väljer ofta den lugnare rollen medan 

pojkarna väljer en mer stökig roll. Connell (2003, ss. 103-104, 110) menar vidare att 

samhället och socialisationen har inflytande på barnen redan från födelsen. Barnen leds in i 

samhällets könsnormer exempelvis genom färgkoderna rosa till flickor och blått till pojkar. Vi 

kan tydligt se i våra observationer hur flickorna och pojkarna präglats av samhällets tidiga 

påverkan av könsnormer. Detta framhävs av att flickorna och pojkarna många gånger agerar 

efter traditionella könsnormer. Lgr 11 (2011 s. 8) riktar uppmärksamheten på att 

förskoleklasser skall motarbeta traditionella könsmönster. Våra observationer visar att barnen 

i leken behåller de traditionella könsmönstren och sällan frångår dessa. Lgr 11 (2011, s. 8) 

framhäver att det är skolans ansvar att se till att barnen ges möjlighet att frångå de 

könsnormer som finns. 

6.1.1 Rollek – från krig till hund 

I denna episod ser vi att maktpositionerna byts ut då leken ändrar karaktär från våldsam lek 

till omsorgslek. I omsorgsleken får flickorna makten och pojkarna följer dem. Vi kan se hur 

barnen håller sig till traditionella könsmönster. 

 

Svaleryd (2002, s. 25) lyfter att samhället har stor inverkan på hur barn tolkar genusnormerna. 

Flickor och pojkar läser snabbt av samhällets syn på vad som är rätt respektive fel för det 

aktuella könet. Svaleryd (2002, s. 30) menar vidare att dessa satta mönster ofta hämmar 

flickor och pojkar att träda in i nya könsmönster. I observationen ”rollek” syns tydligt att 

barnen håller sig till respektive könsmönster. Vi anser att det är viktigt att pedagoger använder 

sina genusglasögon för att öka sin medvetenhet kring barns könsöverskridande. En medveten 

pedagog kan bidra till att barnen vågar vara könsneutrala. Enligt Connell (2003, ss. 46, 58) är 

det ett typiskt manligt drag att agera stridslystet. Detta ser vi tydligt i början av observationen 

då Jim och Tomas tillsammans leker krigslek i den fria leken.   
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När leken sedan ändrar karaktär och flickorna kommer med i leken ändras maktförhållandena. 

Davies (2003, ss. 99, 100, 102) framhäver barns olika maktpositioner. I hemmet tilldelas ofta 

flickorna makten och de är flickorna som bestämmer lekens riktning på denna arena. I 

observationen syns tydligt denna förändring av maktpositionerna då pojkarna istället väljer att 

vara med flickorna. Leken förändras till familjelek och då syns en tydlig förändring i 

flickornas beteende. Flickorna tar en bestämmanderoll och styr över pojkarna som följer dem. 

Paulsson & Öhman (1999, s. 112) framhåller att flickor tar en dominerande roll i de lekar som 

berör omvårdnad, djur och familj. Paulsson & Öhman (1999, s. 112) menar vidare att 

pojkarna i dessa situationer följer flickornas initiativ. I observationen då pojkarna antar 

djurrollen framgår tydligt flickornas omvårdande egenskaper. Vi ser att pojkarna gärna låter 

sig omhändertas och följer flickorna. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 79) framhäver fantasileken som del i barns lek. Fantasilek 

handlar om att barnen kan föreställa sig olika situationer och föremål. Barnen utvecklar en 

påhittighet genom fantasileken. I vår observation syns att barnen har tagit till sig de kunskaper 

som krävs för fantasilek. Anna målar i luften upp en låtsasdörr, Tomas läser av Annas 

leksignal i fantasileken genom att krafsa på den osynliga dörren. Båda barnen är överens om 

vilka regler som gäller för dörren utan att ha yppat ett ord till varandra. I denna sekvens av vår 

observation ser vi att pojkar och flickor tar till sig fantasilek på samma vis, oavsett kön. De 

barn som inte har dessa kunskaper menar Knutsdotter Olofsson (2003, s. 79) kan förlora sin 

grupptillhörighet då de inte kan läsa av varandras leksignaler. Leksignalerna framgår som 

viktiga och vi anser att barnen måste ges möjlighet att utveckla dessa i förskoleklass. 

6.1.2 Skapande verksamhet – behöver alla gilla Star Wars? 

Vi ser att normerna för filmen ”Star Wars” är tydligt satta och barnen är väl medvetna om 

dessa. Inez och Albin framstår av överskridande karaktär då de framhäver att filmen inte har 

fasta könsnormer. Däremot Leo är mer traditionell i könsnormerna men övergår även han till 

visst tillåtande av överskridande genom att framhäva sina tankar om att Inez får måla ”Star 

Wars” men skall då enligt honom helst måla en kvinnlig karaktär.  

 

I vår observation ”skapande verksamhet” framgår det att Leo anser att Star Wars är för pojkar. 

Detta antagligen för att Star Wars innehåller mörker, krig och tekniska tillbehör, dessa är 

egenskaper som Connell (2003, ss. 46, 58) benämner faller innanför ramarna för manliga 

drag. Då Albin inte visar intresse för detta ämne frångår han de normer som ofta gäller för 

pojkar. Detta förbryllar Leo som har en tydlig bild av vad flickor och pojkar tycker om. 

Connell (2003, ss. 13, 16-17) beskriver de känslor som kan uppkomma då en individ bryter 

mot de satta könsmönstren. Känslor som kan uppkomma är upprördhet, irritation och 

förundran. Leo ifrågasätter Albin med negativ ton i tyckandet om Star Wars. Connell (2003, 

ss. 103-104, 110) beskriver att de barn som väljer att frångå könsnormerna ofta bemöts med 

en negativ inställning.  

 

Paulsson & Öhman (1999, s. 110) belyser att barn som känner trygghet i sin lekmiljö enklare 

överskrider könsgränserna. Albin som inte tycker om Star Wars tolkar vi därmed som en 

trygg individ i sin lekmiljö då han vågar stå emot Leos påtryckningar om filmen. Även Inez 

frångår de traditionella könsmönstren då hon som flicka även visar intresse för Star Wars och 

dess karaktärer. Nelson (1998, s. 45) riktar uppmärksamheten på att flickor enklare överträder 

de satta könsnormerna än vad pojkarna gör. Samhället accepterar till högre grad flickors 

överträdelser. Leo accepterar Inez omtyckande av Star Wars men vill gärna influera henne till 

att måla den kvinnliga karaktären. Den kvinnliga karaktären framställs i filmen som typisk 

kvinnlig och faller alltså innanför de satta könsnormerna. 
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6.1.3 Rollek - riddarborgen och dinosaurierna 

I denna episod framkommer det att leken fungerar bra mellan barnen då de håller sig till de 

förväntande traditionella rollerna i leken. När leken antar en mer våldsam karaktär med andra 

roller väljer Linnea att lämna leken. 

 

Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 76-77) betonar att det finns olika leksignaler som barn 

behöver känna till för att integreras i leken. En av dessa leksignaler är ömsesidighet som 

innefattar egenskaper att barnen kan leka med varandra oavsett kön och ålder.  Vi ser att 

Linnea och Lukas leker tillsammans trots könsskillnaden, alltså har de tillägnat sig 

leksignalen ömsesidighet. En annan leksignal är samförstånd, även här visar Linnea och 

Lukas sitt gemensamma intresse för lekens riktning. Vi upplever första delen av 

observationen som en god lek mellan Linnea och Lukas. De leker bra tillsammans, känner sig 

trygga och agerar turtagande. Den lek som Linnea och Lukas leker med dinosaurierna 

benämner Nelson & Svensson (2005, s. 115) som rollek. Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 89-

90) poängterar att rollek ger möjlighet till barn att frångå sin aktuella roll, ålder och 

könstillhörighet och istället prova nya roller. Linnea och Lukas använder sig av en tydlig 

rollteknik och ett gott samspel, detta påpekar Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 89-90) som två 

goda kunskaper att ha i rollek. 

 

I observationens senare del bildar Linnea, Lukas, Ivan och Johan en gemensam lek. Leken 

ändrar nu karaktär och övergår i en krigslek mellan riddarborgen och dinosaurierna. Linnea 

lämnar efter en kort period den gemensamma leken. Dolk (2011, s. 52) tar upp att flickor 

gärna leker i par om två och två. Då ovanstående lek enbart bestod av Linnea och Lukas flöt 

leken på bra. När leken senare innehåller fler personer och får en mer våldsam karaktär väljer 

Linnea att gå ur leken. Connell (2003, ss. 46, 58) påpekar att samhällets normer stämmer 

överens med att flickor inte ses som hängivna av lekar av de mer våldsamma slaget. Måhända 

går Linnea ur leken då hon anser den för våldsam. Vi tycker det hade varit intressant att se hur 

leken hade fortskridit om Linnea valt att stanna kvar ytterligare en stund och prova den roll 

som krävdes för just denna lek. 

6.1.4 Lek med samarbetssvårigheter över könsgränserna 

Precis som i ovanstående diskussion angående ”riddarborgen och dinosaurierna” antar denna 

observation en mer våldsam karaktär och roller byts ut. Även här kan vi se att flickorna väljer 

lämna leken. 

 

I denna observation leker flickorna och pojkarna tillsammans. Då pojkarna ändrar lekkaraktär 

på leken bildas en oenighet och en diskussion påbörjas. Knutsdotter Olofsson (2009, s. 76) 

riktar uppmärksamheten på samförstånd som en viktig leksignal. Med samförstånd menas att 

barnen är överens om lekens riktning och innehåll vilket vi inte ser sker i observationen ”lek 

med samarbetssvårigheter”.   

 

Dolk (2011, s. 52) betonar att pojkar ofta tar rollen som ledare och gärna leker i stora grupper. 

Detta syns tydligt i vår observation genom att pojkarna tydligt använder sin makt i den stora 

gruppen. Davies (2003, ss. 99, 100, 102) beskriver att flickorna ofta tar maktpositionen i 

hemvrån, detta är den enda arena där flickor får fullt tillträde till makten. I denna observation 

ser vi att flickorna står utan makt och pojkarna har kontroll över leken i den stora gruppen. 

 

Flickorna och pojkarna i observationen reder inte ut konflikten själva utan tvingas ta hjälp av 

en pedagog. Knutsdotter Olofsson (2009, s. 87) menar att en pedagog kan ha en betydelsefull 

roll för vilken riktning leken tar och hur konflikter kan lösas. Genom pedagogens lösning av 
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konflikten i observationen delas leken in i en flicklek och en pojklek. Lösningen är inte 

optimal då flickorna väljer att lämna leken. Med denna lösning tar pojkarnas lek över och 

flickorna hamnar i skymundan. Kanske hade pedagogen kunnat agera på ett annat vis för att 

könsfördelningen inte skulle bli uppdelad. Connell (2003, s. 26) framhäver att pojkar ofta 

väljer en stökigare karaktär som inte uppskattas av flickor då flickornas lek blir förstörd. 

6.1.5 Pysselstund – vem kan ha ett rosa pennfack? 

Barnen håller sig tydligt till de traditionella könsnormer som förefaller av samhället. Precis 

som i ”skapande verksamhet” när barnen målar ser vi här att barnen har en hög medvetenhet 

om de traditionella könsnormerna och håller sig till de roller som förväntas dem. 

 

Paulsson & Öhman (1999, s. 110) skildrar samhällets förväntningar på flickor och pojkars 

beteende. Det finns en tydlig uppdelning mellan könen och flickor och pojkar lär sig tidigt 

vilka normer som tillhör respektive kön. Odenbring (2010, s. 168) framhäver hur flickor och 

pojkar ofta stärker de satta könsnormerna genom att kommentera och påpeka för varandra vad 

som anses rätt respektive fel. I observationen påpekar Ylva tydligt med sin betoning hennes 

ifrågasättande av Felix ägande av just denna penna som framgår som feminin. Ylva anser att 

det är av ren omöjlighet att Felix som pojke skulle kunna äga denna penna. Connell (2003, ss. 

13, 16-17) påpekar den upprördhet som kan framkomma då individer bryter mot de aktuella 

könsnormerna.  

 

Då Ylva ifrågasätter Felix går han snabbt i försvar. Felix märker tydligt att han passerar en 

könsgräns och är snabb med sitt svar om att ”Hello Kitty” pennan tillhör hans syster som är 

flicka. Vi tolkar hans snabba svar som ett sätt att skydda sin maskulina tillhörighet. Vi märker 

tydligt att Felix är medveten om de satta könsreglerna och att det anses onormalt att överträda 

dessa. Nelson (1998, s. 45) framhäver att det är mer godtagbart av samhället att flickor 

överträder könsreglerna och detta känner båda könen till. Om Felix hade varit en flicka tror vi 

inte att Ylva hade reagerat så starkt på händelsen. 

6.1.6 Gympalek – förbestämda könsnormer 

Rollerna upprätthålls traditionellt genom att barnen följer vad som förväntas dem genom de 

traditionella könsnormerna. Vi kan se likheter i observationerna ”skapande verksamhet” och 

”pysselstund” där barnen även där har en hög medvetenhet om de traditionella könsmönstren. 

Barnen visar inga tecken på könsöverskridning i denna episod. 

 

Paulsson & Öhman (1999, s. 109) beskriver att flickor och pojkar tidigt vet vilka ramar i 

samhället som de förväntas hålla sig inom. Paulsson & Öhman (1999, s. 9) menar vidare att 

detta är ramar som bildas i det tysta redan i spädbarnsålder. Flickorna och pojkarna är 

uppväxta med dessa tysta överenskommelser och lär sig vad som faller innanför respektive 

ramar för kvinnligt och manligt. Vi ser tydligt i vår observation att flickorna och pojkarna 

känner till de könsnormer som råder. De håller sig till de egenskaper som förväntas av deras 

kön och påverkar varandra att hålla det som Connell (2003, s. 17) benämner som 

genusordningen.  

 

Pojkarna tar den roll där de får visa egenskaper som styrka och flickorna väljer den roll som 

visar de enklare och smidigare egenskaperna (Connell, 2003, s. 58). Könet används ofta för 

att få tillgång till olika lekar. Vi ser svårigheterna med att motverka traditionella könsroller då 

barnen är väl insatta i dessa. Emellertid ser vi möjligheterna med att barn vågar vara 

könsöverskridande om det finns en genusmedveten pedagog på plats och barnens lekmiljö är 

tillåtande. I observationen får flickorna tillgång till hopprepsleken och pojkarna tillgång till 
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armhävningsleken (Johansson 2008, s. 158). Observationen visar tydligt på samhällets 

inverkan på barnen och hur de läser av de aktuella könsmönstren som råder och följer dessa 

(Paulsson & Öhman 1999, s. 110).  

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att studera flickor och pojkars olika aktiviteter i fri lek inomhus i 

förskoleklass utifrån ett könsperspektiv. För att kunna få en klar bild i ovanstående syfte valde 

vi en kvalitativ undersökning och utgick ifrån metoden observation (Løkken & Søbstad 1995, 

s. 44). Observationerna var ostrukturerade, vilket innebar att observationerna skedde oplanerat 

och följde barnens lek utan inverkan från oss (Løkken & Søbstad 1995, s. 43).  

 

Vi upplevde att våra observationer gav oss ett bra material att arbeta vidare med för att nå 

syftet med vår studie. Vi är nöjda med användandet av observationstekniken ”löpande 

protokoll”. ”Löpande protokoll” gav oss ett noggrant och pålitligt resultat då vi skrev ner den 

exakta situation som utspelade sig (Rubienstein, Reich & Wesén 1986, s. 16).  Under våra 

observationer tog barnen ingen notis om vår närvaro och lekte obehindrat. Eftersom vi antagit 

rollen som åskådare under våra observationer gick vi inte in och agerade i de händelser som 

skedde under den fria leken. Detta gjorde att vi fick en klar bild av barnens fria lek inomhus 

utifrån ett könsperspektiv.  

 

Vi valde observation då vi antog att denna metod skulle ge oss svar på vårt syfte. Om vi hade 

valt barnintervju som metod ansåg vi att risken fanns att vi skulle förlora tillförlitligheten i vår 

studie. Vid barnintervjuer finns alltid en risk att barnen säger det som förväntas av dem eller 

finner situationen obekväm och väljer att avstå från att svara. Hjorth (1996, s. 85) beskriver 

svårigheterna med barnintervjuer och menar att trovärdigheten kan minska om inte 

intervjuaren är väl insatt i metoden. Med hjälp av observation som metod fick vi fram tydlig 

data på hur flickor och pojkar väljer att leka i den fria leken. Tankar har väckt hos oss hur 

resultatet hade blivit om vi genomfört observationerna tillsammans istället för enskilt. Kanske 

hade vi tolkat resultatet annorlunda. Slutligen anser vi att det ämne och den metod vi valt för 

vår studie varit oerhört intressant och spännande att studera.  

6.3 Didaktiska konsekvenser  
Flickorna och pojkarna i vår studie visar tydligt att de visste vilka normer som passar för 

respektive kön. De flesta av barnen följer de satta könsnormerna och vågar sällan överskrida 

könsgränserna. I observationen ”riddarborgen och dinosaurierna” leker Linnea tillsammans 

med de övriga pojkarna då leken eskalerar och blir mer burdus avstår Linnea ifrån leken. Vi 

tror att mm en genusmedveten pedagog är närvarande kanske situationen ser annorlunda ut. 

En genusmedveten pedagog kan gå in i leken och styra leken till ett plan där både flickor och 

pojkar känner trygghet i att medverka. 

 

Vi anser att flickor och pojkar skall ges möjlighet att våga träda in i olika könsmönster och 

utvecklas som individer istället för att följa samhällets redan satta normer. För att uppnå detta 

krävs bland annat tillåtande pedagoger som hjälper barn att våga överskrida könsmönstren. 

Miljön i förskoleklassen spelar också en viktig roll då barnen direkt känner av vad som är 

tillåtet och inte. För att miljön skall bli mer könsneutral behövs att de traditionella 

lekhörnorna med dess tillbehör flyttas runt, blandas och förnyas. Då miljön inte längre är 

statisk och varje sak inte längre har sin plats vidgas möjligheterna för barnen att prova nya 

lekar inom nya områden med nya saker. När miljön inte längre är självklar för vilka lekar som 

skall lekas där ges barnen möjligheter att prova nya arenor och inta nya roller. Vi menar inte 
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att de traditionella lekarna skall försvinna utan utvidgas för att locka fler barn och ge 

möjligheter för könsöverskridande. Barnen skall heller inte tvingas till lekar som de inte vill 

men ges tillfällen att kunna leka andra lekar än de förväntade för könet. 

 

I observationen ”skapande verksamhet” ser vi tydligt hur media och samhället influerar på de 

könsnormer som finns. Barnen är tydligt medvetna om filmen Star Wars och dess olika 

karaktärer. Huvudrollsinnehavarna i filmen har en tydlig könsfördelning som barnen är 

medvetna om. Genom detta kan vi se att barnen inte enbart påverkas av varandra och 

förskoleklassens miljö utan hela tiden är omgivna av de satta könsnormerna. Både på fritiden 

och i hemmen finns även satta könsnormer. Därför anser vi att det är av stor vikt att 

pedagoger arbetar för en god könsöverskridande miljö i förskoleklassen och gör barn öppna 

för exempelvis könsöverskridande fri lek.  

 

I en förskoleklass kan både pedagoger och barn omedvetet upprätthålla de traditionella 

könsmönster som finns. Många gånger lyser fördomar och föreställningar igenom i vårt sätt 

att agera eller uttrycka oss. Omedvetet influerar vi varandra till att följa de satta normerna. 

Som pedagog är det viktigt att tänka på sitt eget förhållningssätt mot flickor och pojkar. Vilka 

förväntningar en pedagog har på de olika könen spelar många gånger in på hur vi väljer att 

agera. För att kunna följa målen utifrån Lgr11 (2011, s. 8) att motverka traditionella 

könsmönster är det av stor vikt att känna till sitt eget förhållningssätt. I observationen 

”pysselstund” framgår tydligt att barnen påverkar varandra att upprätthålla de traditionella 

könsnormerna. När ett barn agerar på ett vis som faller utanför ramarna för de satta normerna 

reagerar barnen i omgivningen snabbt och visar tydligt sitt misstycke. Att barnen visar hänsyn 

och acceptans för varandra är viktigt för att kunna motverka förtryck av olikheter hos 

varandra. Pedagoger behöver arbeta tillsammans med barnen för en mer tillåtande och 

accepterande miljö i förskoleklass. Barnen skall ses som individer som respekteras för den 

person de väljer att vara, inte för vilket kön de har. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie visar prov på hur barn agerar i den fria leken inomhus. Vårt förslag till vidare 

forskning inom barns lek ur ett genusperspektiv är att studera pedagogerna genom att 

observera och intervjua. Det är intressant att ta reda på hur pedagogernas agerande och deras 

utformning av miljön påverkar barns val av lek. Ytterligare förslag på intressant forskning kan 

vara att göra samma undersökning som vi utifrån pojkar och flickors könsöverskridande men i 

andra åldrar och annan miljö. Vi har enbart undersökt flickor och pojkars lek inomhus, förslag 

till vidare forskning är att genomföra studien utomhus. 
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7. Tack 
Som avslutning i vår studie vill vi använda tillfället att tacka de personer som gjort arbetet 

möjligt. Vi vill börja med att tacka de pedagoger som gav oss möjlighet att genomföra våra 

observationer i deras klasser. Vidare vill vi tacka barn och vårdnadshavare som ställde upp.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Kristina Bartley för den handledning vi fått under 

arbetets gång. Med hjälp av en god handledning fördes vårt arbete hela tiden framåt. 
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Bilaga 1 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar vid Högskolan i Borås till förskollärare och lärare för 

förskoleklass. Efter nästan 3,5 år på utbildningen har vi nu kommit fram till vårt sista och 

slutgörande uppgift som är examensarbetet. Examensarbetet innebär att vi ska undersöka 

något inom valfritt pedagogiskt område. Vi har valt att undersöka hur barn i förskoleklass 

upplever ”flickigt” och ”pojkigt” inom leken.  

Undersökningen av detta önskar vi att göra genom att samtala med barnen om hur de upplever 

leksituationen samt observera barnen i leken.  

Examensarbetet kommer att skrivas utifrån de forskningsetiska principerna (www.vr.se) Dessa 

principer är liktydiga med fyra stycken krav som framställts för forskare att ta hänsyn till 

deltagarna i studien. 

Informationskravet handlar om att deltagarna informeras om forskningens syfte och hur den 

kommer att gå tillväga.  

Med samtyckeskravet menas att deltagarna får chans att själva påverka och samtycka till 

medverkande i studien. Eftersom en viss del av vår studie kommer att innefatta barns 

medverkan bifogar vi en medgivandeblankett till er vårdnadshavare där vi ber om tillstånd att 

observera era barn.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas anonymitet tas på allvar. Deltagarna har all rätt 

att förbli anonyma och kommer att så vara i vår studie eftersom vi tänker använda oss av 

fiktiva namn och platser. Detta innebär att de barn som kommer att ingå i studien inte går att 

identifiera. Barnens namn och identitet kommer inte att komma med i studien så heller inte 

skolans namn eller ort.  

Det sista kravet är nyttjandekravet. Kravet innebär att göra er vårdnadshavare medvetna om 

att vår studie inte kommer att användas till något annat än vårt forskningsändamål. 

För att få genomföra observationer och samtal med barnen i förskoleklassen behöver vi 

vårdnadshavares godkännande. Vi bifogar här en blankett och information där ni som 

vårdnadshavare får ta ställning till om ert barn ska medverka i studien. För att vi så snart som 

möjligt skall kunna starta vår studie ser vi gärna att blanketterna kommer in snarast möjligt. Detta 

både om ert barn ska eller inte ska medverka i studien. 

Skicka gärna tillbaka blanketten i plastfickan till skolan. 

Har ni några frågor eller funderingar angående studien tveka inte att höra av er! 

Tack på förhand för kommande samarbete. 

Marie Molin & Johanna Wall    

http://www.vr.se/
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