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Sammanfattning 

Enligt författarna Ingemar Gens och Kajsa Wahlström uppvisar den fria leken i förskolan ett 

traditionellt könsrollsbeteende hos flickor och pojkar. Enligt Lpfö98 ska vi som pedagoger 

motverka traditionella könsroller och könsmönster, men den fria leken kan vi inte påverka just 

för att den är fri, vilket vi anser leder till ett Moment 22. Förskolans inredda miljö är oftast 

uppdelad i ”dockis” och ”byggis” samt ytterligare rum, dock är det främst dessa två som är 

traditionellt könsbundna eftersom materialet i rummen främst riktar sig till flickor respektive 

pojkar. 

Vi har i vår undersökning använt oss av kvalitativa studier och metoden har varit observatio-

ner av barnens fria lek. Åldern på barnen som vi observerade var mellan 2:2 år och 3:7 år, 

fyra flickor och tre pojkar. Valet av barn styrdes av de barn som befann sig på förskolan vid 

observationstillfällena. Förskolan vi undersökte hade dessa klassiska rum som kallas ”dockis” 

och ”byggis” och resultatet visade i stort sett det som Gens och Wahlström menar. Det vill 

säga att majoriteten av flickorna befann sig i ”dockis” och majoriteten av pojkarna befann sig 

i ”byggis” under den fria leken.  

 

 

Nyckelord: 

Genus, fri lek, förskolan, traditionella könsroller, miljö. 
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1. Inledning 

Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet i vår förskola var att vi inte skulle ta ifrån 

barnen något. Istället skulle vi tillföra. Vi skulle inte ta ifrån flickorna Barbie och 

inta ta ifrån pojkarna Batman. Istället skulle vi tillföra både Barbie och Batman. 

Målet var inte likhet utan flera valmöjligheter. (Olofsson, 2007: 10) 

Ovanstående citat valde vi då vi anser att detta stämmer helt överens med vår syn på jäm-

ställdhetsarbete i förskolan. Vi har upplevt att synen på jämställdhetsarbete med barn kan ses 

som lite smått patetisk av utomstående, som om arbetet går ut på att enbart ge flickor pojk-

leksaker och pojkar flickleksaker. Men det handlar om att vidga vyerna för både flickor och 

pojkar, att ge dem fler möjligheter att gå utanför sina traditionella könsroller. Kajsa 

Wahlström som skrivit boken Flickor, pojkar och pedagoger säger: ”Jag vet att det går att 

vidga ramar och roller, och att dela med sig av godbitarna till varandra” (Wahlström, 

2003:33). Vi anser att det är genom att arbeta utifrån ett genustänk som vi i slutändan når ett 

jämställdhetsarbete.  

Ingemar Gens har skrivit boken Myten om det motsatta könet. Enligt Gens är könsrollerna en 

social konstruktion och uppstår ur våra förväntningar på hur en man/kvinna ”ska” bete sig. 

Man kan inte hänvisa till biologiska skillnader menar han. Skillnaden mellan könen är dess-

utom mindre än inom de homogena grupperna, både när det gäller hormoner och muskel-

styrka (Gens, 2007:17–18).  

Enligt Lpfö 98 ska förskolan bemöta pojkar och flickor likvärdigt, personalen skall arbeta mot 

det som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. Dilemmat i den fria leken blir då att per-

sonalen har svårt att påverka denna, just för att det är fri lek. Gens (2007:59) anser att den fria 

leken i förskolan är den som är mest könsrollsbevarande och därför blir det lätt att förskolan 

som institution bevarar dessa traditionella könsroller. Även Wahlström uttrycker samma sak 

om den fria leken och hävdar att ”Den så kallade fria leken är snarare en av förskolans mest 

könsrollsbevarande aktiviteter” (Wahlström, 2003:185) 

Är det så, som Gens och Wahlström menar, att den fria leken uppmuntrar till traditionella 

könsrollslekar? Om vi ska problematisera detta, borde vi pedagoger i så fall påverka den fria 

leken i förskolan så vi verkligen kan arbeta med vårt uppdrag: att motverka traditionella köns-

roller och könsmönster? Men genom en yttre påverkan från pedagogerna tappar begreppet 

”fri” sin mening - och vad ska vi då kalla det? Å ena sidan har vi Reviderade Lpfö98 att följa 

och å andra sidan ses den fria leken som en viktig del i den svenska förskolan. Som Gens ut-
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trycker det; ”I Sverige är den fria leken helig” (Gens, 2007:60). Vi vill med vår undersökning 

se om den fria leken påvisar ett traditionellt könsrollsbeteende eller inte. 

 

1.1 Syfte 

Syfte med den här uppsatsen är tvådelat, dels att undersöka pojkars och flickors fria lek ur ett 

genusperspektiv, dels observera miljön på förskolan för att se om den uppmuntrar till lekar 

som påvisar ett traditionellt könsrollsbeteende. Syftet med undersökningen är alltså att se om 

barnen automatiskt går in i de traditionella könsrollerna i den fria leken, som att flickor leker 

med dockor och pojkar leker med bilar. Ett annat exempel är att benämna rum som ”dockis” 

eller ”byggis” och om det kan påverka barnens fria lek, som genom att de automatiskt går in i 

de rummen de anser sig tillhöra på grund av sitt kön. Vi vill undersöka tidigare forskning som 

finns i området och sedan jämföra med egna observationer. 

 

1.2 Frågeställning: 

1. Hur ser pojkar respektive flickors fria lek ut ur ett genusperspektiv utifrån det som 

Gens och Wahlström menar? 

2. På vilket sätt kan den inredda miljön främja barnens val av fria lekar? 
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2. Bakgrund 

Vi har valt att undersöka hur den fria leken i förskolan ser ut ur ett genusperspektiv. Detta 

betyder att vi har fokuserat på att studera om traditionella könsroller framträder i barns fria 

lek. Med fri lek ur ett genusperspektiv menar vi hur och var/vad barnen leker utifrån de så 

kallade könsrollerna. Genom att vi även kommer att undersöka miljön så betyder det att vi 

kommer att beröra könsgrupperingarna. Det vill säga var flickor och pojkar väljer att leka 

utifrån specifika rum som är möblerade med leksaker som anses typiska pojk- el flickiga, och 

om rummen kan påverka genom sitt utseende/innehåll var barnen väljer att leka. 

Vi har ett stort intresse i genus båda två och valet på hur vi skulle lägga upp vår undersökning 

var inte lätt, men till slut bestämde vi den fria leken med fokus på pojkars och flickors val av 

lek. Med den fria leken menar vi när barnen leker utan pedagogers inverkan på hur leken ska 

ske. En anledning till att vi valde den fria leken är vi anser att det är där vi får chansen att se 

hur könsrollerna framträder, eftersom barnen själva bestämmer val av lek och med vem. Vi är 

intresserade av detta och hoppas få djupare kunskap genom vårt arbete. Lpfö98 säger: 

 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

(Utbildningsdepartementet, 2010:7) 

 

Vi anser att det är viktigt att vi ser till att efterfölja de mål som finns för att det ska ske några 

förändringar. Vi talar om det livslånga lärandet och med genusglasögon på så kan vi på sikt 

bryta ner föråldrade könsroller och mönster. För att överhuvudtaget kunna arbeta med att 

motverka traditionella könsroller så innebär det att synen på manligt/kvinnligt inte är biolo-

giskt, utan det är i de sociala sammanhangen som vi formas till dem vi är. Det tolkar vi att 

läroplanen utgår ifrån eftersom det står som ett mål att arbeta med.   
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2.1 Styrdokument 

Vi har våra lagar och styrdokument att följa. Det är där vårt uppdrag står skrivit och det är i 

dessa dokument som det framkommer vilka rättigheter och skyldigheter vi har och hur verk-

samheten ska verkställas. Nedan har vi utdrag ur styrdokumentet som berör vårt arbete.  

Lpfö98 samt Lpfö98 Reviderad 2010 säger att: 

 

Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som 

anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa 

värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall 

i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 1998:7) 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att 

bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 2010:7) 

 

 

 

Dessa citat är de som direkt berör vår uppsats och den enda förändringen från Lpfö98 till 

Lpfö98 Reviderad 2010 är att ordet ”skall” nu är ändrat till ”ska”. Följande rader är även de 

aktuella för vår uppsats, dessa står under rubriken 2.3 Barns inflytande 

(Utbildningsdepartementet, 2010:14 ): 

”Arbetslaget skall/ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten”. 

Även här är den enda skillnaden att ordet ”skall” är ändrat till ”ska”. 
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3. Teori 

3.1 Tidigare forskning 

Könsroller är ett ämne som ofta debatteras. Vissa menar att det huvudsakligen är en social 

konstruktion och andra menar att det är biologiskt. Olika på lika villkor – En antologi om 

jämställdhet i förskolan menar att de biologiska olikheterna som finns hos män och kvinnor 

inte nödvändigtvis medför ett visst sätt att bete sig på. Hur man väljer att förmedla könsroller 

till barnen är viktigt, och vi kan påverka barnen genom att välja det som vi vill som ska 

dämpas eller det som vi vill ska stärkas. Om man nu väljer att se könsroller som något som är 

biologiskt och inte en social konstruktion, är det följaktligen så att de beteende som uppvisas 

är något som inte kan förändras - det är något givet (Melin, 1999:40). Understödjare av den 

biologiska synen på jämställdhet menar att olikheterna är en viktig del för attraktionen män 

och kvinnor emellan, och att detta är något vi bara måste acceptera. Man hänvisar till 

skillnader i muskelmassa, kromosomer och hormoner. ”Pojkar föds med intresse för motorer 

och flickor med ett obotligt intresse för disktrasor” (Svaleryd, 2003:39). Detta citat måste 

förstås ses med en smula humor men med ett visst allvar i botten. Disktrasor kanske inte är 

det första man tänker på, men om vi byter ut det mot till exempel dockor så blir det en annan 

innebörd som en del skriver under på att ”så är det”. 

 

Kajsa Svaleryd säger följande: 

För mig är jämställdhet ytterst en fråga om demokrati och värdegrund. För 

vad vore en demokrati om inte alla människor tillskrivs samma värde? 

(Svaleryd, 2003:8) 
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Vi anser att Svaleryd träffar huvudet på spiken med dessa rader. Vi lever i en demokrati och 

självklart ska alla människor ses som lika värdefulla, det är vad jämställdhet handlar om anser 

vi. 

 

 

Ingemar Gens är utbildad vid Stockholms universitet, han har en fil.kand. och tog examen 

1981. Som huvudämnen studerade han sociologi, arkeologi och socialantropologi 

(www.gens.se). Gens har skrivit boken Myten om det motsatta könet som bygger på ett 

pedagogiskt projekt som han har genomfört på två förskolor, Björntomten och Tittmyran, i 

Gävleborg. Gens arbetar bland annat som jämställdhetsexpert vid Länsstyrelsen och det var i 

denna regi som projektet genomfördes. Projektet fick mycket uppmärksamhet i hela landet 

(Gens, 2007). Starten på projektet var att Gens skickade ett brev till förvaltningschefen inom 

förskolan, beläget i Gävle, med en förfrågan om att medverka i ett jämställdhetsprojekt. För-

skolechefen tog upp det under ett möte med ungefär 70 förskolechefer och endast en visade 

intresse, Kajsa Wahlström. Detta blev starten till samarbetet mellan Ingemar Gens och Kajsa 

Wahlström (Wahlström, 2003:5-7) Förskolan Tittmyran, där Kajsa Wahlström arbetar som 

förskolechef, blev den utnämnda förskolan att företräda projektet som fick namnet Jäm-

ställdhet – vidgade könsroller för flickor och pojkar i förskolan (Wahlström, 2003:37). 

Kajsa Svaleryd som skrivit boken Genuspedagogik arbetar med ett projekt i Gävle som inne-

bär en uppbyggnad av ett jämställdhetscentrum, kallat Jämrum. Hon menar att jämställdhet 

utgår från det faktum att vi lever i en demokrati med människors lika värde, dock innebär ett 

jämställdhetsarbete i förskolan också att bekräfta barnen i sin könsidentitet samtidigt som 

möjligheten ska ges att låta pojkar och flickor gå utanför de roller de förväntas ha på grund av 

sitt kön (Svaleryd, 2003:8). 

Gens (2007:59) anser att den fria leken i förskolan är den som är mest könsrollsbevarande och 

därför blir det lätt att förskolan som institution bevarar dessa traditionella könsroller. Även 

Wahlström (2003) Även Wahlström uttrycker samma sak om den fria leken och hävdar att 

”Den så kallade fria leken är snarare en av förskolans mest könsrollsbevarande aktiviteter” 

(Wahlström, 2003:185) Svaleryd (2003:16) hänvisar till studier om den fria leken som visar 

att könsrollerna blir här tydliga, barnen väljer att leka med det kön de tillhör och använder 

såväl särskilda leksaker och särskild miljö där de väljer att leka.  

http://www.gens.se/
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Gens (2007:18) menar att det är viktigt för oss att veta vilket kön en människa har för att veta 

hur vi ska förhålla oss till personen. Han nämner som exempel transvestiter, och menar att vi i 

möten med dem går våra tankar kring vilket kön personen har. 

 

Vi diskuterade den allmänna synen på ”pojkflickor” respektive ”flickpojkar”. Pojkflickor är 

flickor som gärna leker ”pojklekar”, t ex leker med bilar. En pojkflicka ses som tuff och 

framåt, dvs. har ett klassiskt ”manligt” beteende. Ordet flickpojke kan vi knappt erinra oss om 

att vi ens hört. Våra tankar kring ett ”pojkflickigt” beteende är att det är något som ses som 

positivt och något att eftersträva, men en så kallad flickpojke sätt att bete sig upplevs oftast 

negativt.  

’En kille i tjejkläder skulle få hela skolan att gapskratta’, ansåg en liten 

skolkille. Varför är det så skrattretande med en kille som klär sig i flickkläder? 

När flickorna försågs med manliga attribut som svärd och sköldar i De modiga 

prinsessornas klubb var det ingen som skrattade. Tvärtom, det ingav respekt. 

(Olofsson, 2007:11) 

 

Jämställdhet i förskolan menar att pojkar som befinner sig i de arenor som man vanligtvis ser 

som ”flickiga” blir klassade som ”flickpojkar”, och till större del betraktas som avvikare 

jämfört med flickor som beträder ”pojkiga” områden. (SOU 2005:75 s 69). 

 

För oss i delegationen är detta ännu ett konkret exempel på att det som räknas som 

”manligt” eller typiskt för pojkar värderas högre än det som räknas som ”kvinnligt” 

eller typiskt för flickor (SOU:2005:75 s 69) 

 

Barnens föräldrar är en annan anledning till att ett jämställdhetsarbete kan vara svårt att 

genomföra. Främst pojkföräldrar kan oroa sig för att deras söner ska ses som svaga om de 

föredrar att leka det som anses vara typiskt ”flickig”. Men det finns också en oro hos 

föräldrarna att pojkarna ska utveckla en homosexualitet om de ägnar sig åt aktiviteter som av 

omgivningen uppfattas som ”flickiga” (SOU:2005:75 s 69). 
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Olofsson (2007:36-38) som författat Modiga prinsessor och ömsinta killar berättar om en bok 

utgiven av Bertil Nordahl. Hans inställning till pojkar i förskolan var den att eftersom det 

finns så få manliga pedagoger var risken stor att pojkarna antingen utvecklade ett 

Rambobeteende - vilket inte bara var negativt för då beter de sig åtminstone manligt - eller till 

så kallade dörrmattor, det vill säga de pojkar som ansågs vara ”flickpojkar”. Och hur det går 

för dessa pojkar som vuxna har han tydligt angett nedan: 

 

Då blir de nämligen till den sortens män som kvinnor använder som dörrmattor, 

eftersom de saknar respekt för dem. Eftersom de är för söta, mjuka och underdåniga 

– alltför kvinnliga! (Nordahl, 1996:39 i Olofsson, 2007:38) 

 

Samhället eftersträvar det manliga beteendet, t e x lika lön för lika arbete när vi pratar om att 

jämställa samhället. Olofsson skriver om en undersökning gjord av Birgitta Farell som visar 

att flickor är i högre grad villigare att gå över gränserna när det gäller könsroller än vad pojkar 

är. ”Det får väl anses vara ganska logiskt med tanke på att den manliga världen värderas högre 

av både pojkar och flickor” (Olofsson, 2007: 55).  

Melin (1999:45) menar att vi förväntar oss ett visst beteende från flickor respektive pojkar 

och att vi ska följa traditionella könsroller. När en pojke inte gör det utan istället beter sig som 

en flicka – i detta fall en pojke som ville ha tofsar i håret, klä sig i kjol och hade en rosa cykel 

– blev personalen på förskolan bekymrade. Det är betydligt mer uppseendeväckande än en 

flicka som beter sig ”pojkigt”. Även Gens hävdar att vår förväntan på barnens beteenden styr 

och att det är vad som blir resultatet. ”Barn kan bara bli vår förväntan” (Gens, 2007:92) 

Lärande i praktiken menar samma sak som ovanstående författare, det vill säga att det finns 

skillnad i vilka förväntningar som vi utsätter flickor och pojkar för (Säljö, 2008:36) 

Dessa olika förväntningar på flickor och pojkar behöver vi arbeta med för att nå ett jämställt 

samhälle. Ett samhälle är inget vi förändrar på en dag, utan det får växa fram. Vi menar att det 

är något vi kan hjälpa till att påverka genom att vi som pedagoger arbetar med genus i för-

skolan/skolan. Vi måste börja någonstans och det är en möjlighet att göra det där. Rithander 

(1991:98) menar att för att vi ska förstå hur förskolan är uppbyggd i könsrollerna måste vi 

titta på samhället i stort, eftersom förskolan speglar samhället. Wahlström (2003:30) säger att 

i ett arbete för jämställdhet måste starten finnas i barngruppen och ansvaret för att det sker 
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ligger hos oss pedagoger. Genom att utgå ifrån de lagar som finns ger vi barnen större möjlig-

heter. 

 

 

 

3.2 Definition av genusperspektivet 

För att definiera begreppet genusperspektiv så har vi valt att dela upp det i två kategorier, ge-

nus och jämställdhet. Vi anser att dessa hör ihop eftersom när vi arbetar ur ett genusperspektiv 

så är det jämställdhet som vi strävar efter och som är målet.  

 

3.2.1 Genus 

Genus som begrepp är idag en vanlig term och har funnits i ca 30 år och härstammar från 

engelskans gender (Connell, 2002:19).  

Begreppet syftar på det sociala könet och började användas i begynnelsen av 1980-talet. Man 

menar att beteende inte kan härledas till det biologiska utan beror på den sociala sammanhang 

och miljö som man befinner sig i. Manligt och kvinnligt beteende är alltså huvudsakligen en 

social konstruktion (Olofsson, 2007:118)  

 

3.2.2 Jämställdhet 

                              

Författaren till boken Genuspedagogik menar att jämställdhet i högsta grad handlar om demo-

krati och människors lika värde (Svaleryd, 2003:8). 

När det gäller jämställdhet så är Sverige ett land som tillhör FN-topplistan och vår erfarenhet 

säger oss att det är en generell uppfattning om Sverige världen över.  Fast vi menar att vi är 

inte är så jämställda som det anses, det är enligt vår uppfattning långt kvar till att män och 

kvinnor i Sverige blir jämställda med samma rättigheter och skyldigheter. Vi menar att det är 

svårt att generalisera eftersom det finns stora kulturella skillnader länder emellan och de jäm-

ställdhetsfrågor som man utgår ifrån kanske inte handlar om det som vi uppfattar som jäm-

ställdhet. Om vi skulle jämföra oss med ett annat land som Iran, så skulle Sverige säkert fram-
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stå som ett jämställt land men å andra sidan så om vi tittar på nordiska länder som Norge så är 

vi inte lika jämställda längre. Olofsson (2007:27) säger att anledningen till att Sverige erhöll 

FN:s utmärkelse för världens mest jämställda land 1995 beror just på detta - att övriga världen 

har det betydligt värre på jämställdhets planet - och inte på att Sverige i sig är speciellt jäm-

ställt. 

 

3.3 Traditionella könsroller 

Rithander (1991:20 ff) definierar flickors och pojkars lek på följande sätt: Flickorna leker 

rollekar med mamma-barn, ofta förekommer ett tema som kopplas till omvårdnad eller ser-

vice. Pyssel, dvs. måla, rita, trä pärlor, väva, sy etc. Pojkarna ägnar sig åt fantasilekar som är 

inspirerade av TV och lekar som handlar om olika faror, t ex krig och farliga djur. Köns-

typiska aktiviteter som förekommer i den fria leken som att pojkar gillar att leka med bilar, 

hjältar och flickor med dockor som Barbie.  

Ingemar Gens skriver mycket om traditionella könsroller, dock fick vi inte fram i hans bok 

vad han exakt menar med denna benämning. För att få ett klarare svar kontaktade vi Ingemar 

Gens via mail. Enligt Gens (mailkommunikation 101210) syftar han inte enbart på vilka lek-

saker barnen leker med utan vad de leker. Han menar att pojkars fria lek alltid är hierarkisk, 

det vill säga att det finns en över- och underordning i deras lek, deras mål är makt och kon-

troll. Vidare tränar flickor relationer, samtal och rollekar. Oövervakad lek ger 100 % tradi-

tionell könsrollslek enligt Gens. ”För en pojke går det utmärkt att låta Barbie bli ett tillhygge 

eller en lastbil och flickor har inga större svårigheter med att bädda ner en Volvo i dock-

vagnen” säger han. 

Vår definition av traditionella könsroller är följande: flickor leker med dockor samt rollekar 

som handlar om relationer (till exempel mamma, pappa, barn). Pojkar leker med bilar, ”hjälte-

lekar” som till exempel Batman, konstruktionslekar så som att bygga med lego, klossar, 

bygga tågbanor etc. Det är dessa glasögon som vi tar på oss när i går ut och observerar bar-

nens fria lek ur ett genusperspektiv. 

 

3.4 ”Nya könsroller” 
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Eftersom vi inte hittar något begrepp som belyser motsatsen till traditionella könsroller skapar 

vi en egen definition som vi kallar ”nya könsroller”. Med nya könsroller menar vi att barnen 

leker gränsöverskridande, det vill säga att barnen ”går utanför” de osynliga ramar som finns 

uppsatta runt dem. Det handlar inte om att byta ut flickleksaker mot pojkleksaker och tvärtom, 

utan om att erbjuda både pojkar och flickor ”allt”. Nedanstående citat från Jämställd förskola 

beskriver bra vad vi menar med följderna av att arbeta med nya könsroller: 

 

Ett genusmedvetet pedagogiskt arbete kan i framtiden innebära att flickor och pojkar 

får växa upp utan att hindras i sin utveckling av vuxnas förväntningar på snäva köns-

roller. En annan viktig konsekvens av vårt arbete är därmed också ett mer jämställt 

samhälle.  (SOU 2006:75 s 277) 

 

För att ett genusmedvetet pedagogiskt arbete ska fungera krävs det förstående pedagoger och 

föräldrar, vilket vi anser inte är helt enkelt då mycket av vår syn på könsroller sitter i rygg-

märgen. Som pedagoger är vi dock införstådda i det eftersom det är en del av vårt uppdrag, 

men föräldrarna kan ha synen att man ska låta pojkar vara pojkar och flickor vara flickor 

(SOU 2006:75 s 305-306). 

Ett annat dilemma i detta är, om vi ska hänvisa till det som Gens säger och till det vi såg i vår 

observation, att även om pojkar leker med flickleksaker och flickor leker med pojkleksaker så 

använder barnen leksakerna på olika sätt. Det vill säga, att ge dem ett större utbud av leksaker 

är ingen garanti för att de leker annorlunda. Barn och leksaker i lek och lärande menar så an-

vänder barnen ofta samma leksaker fast på olika sätt (Berg & Nelson, 2005 i Nelson & Svens-

son, 2005:117). 

 

3.5 Miljön 

”Dockis för flickorna och byggis för killarna” (Olofsson, 2007:72) 

Ovanstående citat passar väl in på många av dagens förskolor. Rummen möbleras vanligtvis 

med ett byggrum, ett dockrum, ett matrum och ett kuddrum. Byggrummet består av bland 

annat bilar, plastdjur, actiongubbar och diverse byggmaterial. Dockrummet innehåller till ex-

empel dockor med olika tillbehör, kläder att klä ut sig med samt tillbehör som skor och dylikt, 



 14 

diskbänk, spis, köksredskap, matgrupp i mindre storlek samt gosedjur. Matrummet består av 

diverse pyssel som ritpapper och pennor, pussel och spel. Även en läshörna med böcker bru-

kar finnas här. Kuddrummet ska inspirera till att träna/leka grovmotoriken och innehåller fil-

tar, lekkuddar och hoppdyna. Eftersom rummen möbleras på ovanstående sätt markeras redan 

här att rummen tillhör pojkar eller flickor, vilket barnen direkt förstår den dagen de börjar på 

förskolan (Olofsson, 2007:72-73). 

Begreppet miljö innefattar också lärandemiljön. Det är viktigt för ett barns möjligheter till 

lärande att få bekräftelse från pedagogerna. Som Svaleryd uttrycker det: 

 

Om barnet får en tydlig bild av sig självt och kan tycka om den bilden, och om det 

tror på in egen förmåga och upplever situationen i skolan som trygg, kan barnet 

använda hela sin kapacitet till lärande istället för att jaga bekräftelse. (Svaleryd, 

2003:53) 

 

Skillnaden mellan pojkars och flickors uppfattning om det egna könet skiljer sig åt. Att 

uppleva tilltro till mig själv och känslan av att vara mig själv, det vill säga bli autonom, är 

könsbundet – pojkar uppfostras i detta i högre grad än flickor. Flickor identifierar sig med det 

kvinnliga vilket innebär att automin inte finns i lika hög grad som hos pojkar. Pojkar ska bryta 

sig loss från det som är kvinnligt och flickor ska identifiera sig med det kvinnliga (Svaleryd, 

2003:54) 

Barnen behöver få känna och uppleva att de är bra som de är, det är alltför lätt att fokusera på 

det negativa och tillrättavisa istället för att lyfta fram och välja att se det positiva. För det är 

ett val vi i slutändan gör och vi behöver vara medvetna om vår egen ryggsäck för att kunna 

agera professionellt som pedagoger. 

Pojkar får ofta negativ bekräftelse och flickor lär sig att anpassa sig och vara andra till lags. 

Vi som pedagoger måste arbeta för att både pojkar och flickor ska utveckla en god och positiv 

självbild så att de vågar våga, att varje barn utvecklar sin självtillit. Detta sker när både 

självkänslan och självförtroendet har utvecklats hos individen (Svaleryd, 2005:55) 

Om vi som pedagoger kan hjälpa barnen till denna självtillit blir lärandemiljön en helt annan 

än om barnen inte upplever att de är bekräftade.  
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 ”Känslan av att alla är lika mycket värda är grogrunden till förändring” (Svaleryd, 2003:56) 

 

 

 

3.6 Den fria leken och miljöns påverkan 

Med den fria leken menar vi som vi sa inledningsvis att det är barnens initiativ till valet av lek 

och vem de vill leka med, helt enkelt barnen som själva bestämmer. Paulsson & Öhman 

(1999:110) skriver att det är i den fria leken som barnen har möjlighet att gestalta vardagen 

som de upplever den och möjlighet till traditionella könsroller tar sig uttryck.  

Wahlström (2003:184–185) problematiserar begreppet fri lek och ställer frågan: Hur fri är 

egentligen den fria leken? Hur vet vi att barnen verkligen leker det de vill leka? 

Det finns inget enkelt svar på varför barnen väljer de rum de anser sig tillhöra på grund av sitt 

kön – i de fall de nu väljer att göra det. Men det finns enkla metoder att ta till för att skapa nya 

möjligheter för barnens fria lek. Olofsson beskriver ett exempel från en förskola där persona-

len helt enkelt flyttade om leksakerna och bytte namn på rummen. Barnens reaktion blev att 

genast försöka flytta tillbaka leksakerna till sina tidigare platser och rum, vilket personalen 

tolkade som att barnens föreställning om manligt och kvinnligt finns tidigt hos barnen. Perso-

nalen svarade med att flytta tillbaka leksakerna varpå barnen gjorde ett motdrag igen. Efter ett 

tag fann sig barnen i det nya arrangemanget och påföljden blev att barnens lek förändrades 

samt att leksakerna användes av både pojkar och flickor till att bli mer könsblandad. Detta 

visade sig vara ett tämligen enkelt sätt att arbeta med genus, menar Olofsson (2003:72-74). Vi 

anser att detta sätt att arbeta med genus är bra och intressant, att man på så enkelt sätt som att 

möblera om bland leksakerna kan skapa förutsättningar för att motverka traditionella köns-

roller. 

SOU skriver om en doktorsavhandling som barnpsykolog Elisabeth Nordin-Hultman genom-

fört. Undersökningen bestod i att ta reda på hur barns subjektsskapande påverkas av bland 

annat miljön i de förskolor och skolor som ingick i undersökningen. ”Enligt Nordin-Hultman 

utgör det pedagogiska materialet och miljöerna både möjligheter och brister på möjligheter 

för barnen.” (SOU, 2006:75 s 64) Nordin-Hultman menar att förskolans sätt att inreda rum-
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men medverkar till att flickor och pojkar hålls isär i leken genom att de leksaker som finns i 

rummen är könsstereotypa. 

Ett annat alternativ för att skapa en miljö för lärande som motverkar traditionella könsroller är 

till exempel att arbeta kring ett tema med skapande och berättande, så att alla barn kan delta 

på lika villkor. Exempel på skapande verksamhet kan vara rita, måla, snickra, sy, arbeta med 

lera (Örnstedt & Sjöstedt, 1999:83) 

I boken Jämställd förskola (SOU, 2006:75 s 75) kan man läsa om ett exempel på en förskola 

som valt att ta bort så kallade traditionella leksaker. De leksaker som behölls och som inte kan 

kategoriseras som traditionella är följande: skapande material, utklädningskläder, madrasser, 

kuddar, klossar och lego.  

Som vi ser det är det inte helt enkelt att definiera traditionella leksaker och icke-traditionella 

leksaker och författarna är inte alltigenom eniga. 
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4. Metod 

4.1 Metodval och tillvägagångssätt 

Enligt Patel & Davidsson i boken Forskningsmetodikens grunder startar man utifrån ett pro-

blem när man ska forska om något. Det är alltså inte ett problem som likställs med något pro-

blematiskt, utan det är något som man finner intressant att undersöka vidare och därmed få 

fram ny eller fördjupad kunskap om (Patel & Davidsson, 2003:9). I vårt fall är detta den fria 

leken ur ett genusperspektiv. Våra verktyg i undersökningen kommer vara observationer. 

Vi använder oss av kvalitativ forskning, som Patel & Davidsson (2003:14) menar med kvali-

tativ forskning att fokus ligger på ”mjuka” data, vilket innebär att det som undersökts bear-

betas i tolkande analyser.  Nylén (2005:9) skriver i sin bok Att presentera kvalitativ data om 

hur det empiriska materialet lätt blir mycket och stort när man använder sig av kvalitativ 

forskning. Författaren menar att det är viktigt att sortera ut det som är viktigt och relevant för 

att sedan kunna bearbeta sina observationer. Vårt tillvägagångssätt av bearbetning av våra 

observationer innebär att vi tar ut de delar som vi anser kan besvara våra frågeställningar. Vi 

valde att använda kvalitativ metod för att vi ville i våra observationer gå in mer på djupet, 

Patel & Davidsson beskriver skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ och menar att 

kvantitativ forskning är när man fokuserar på statistiska och numeriska värden och kvalitativ 

är mer djupgående metod (Patel & Davidsson 2003:14). I vår undersökning är vi inte 

intresserade utav det statistiska och numeriska värden, vårt intresse för vår undersökning 

ligger på tolkande och djupare analyser. Därför utsåg vi den kvalitativa metoden istället för 

den kvantitativa metoden. 

 

I vår undersökning genomförde vi det som Brenner et al. (1974:17ff) benämner som direkt 

observation. Det innebär att man iakttar barnens beteende, att man inte ställer frågor och 

genomför experiment. Det är lättast att använda sig av direkta observationer eftersom barn i 

förskolan har svårt för att till exempel fylla i frågeformulär eller att besvara intervjufrågor, 
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framförallt de yngre barnen. Under vår observation använder vi oss av ett beskrivande proto-

koll som innebär att vi utförligt skrev ner vad som hände. Detta kan jämföras med en film där 

observatören är kamera. Nackdelen med beskrivande protokoll är att det är väldigt arbets-

krävande gentemot att använda sig av ett kategorischema där man i huvudsak prickar av ut-

ifrån ett kategoriserat schema (ibid:22). Patel & Davidsson (2003:89) skriver också om två 

typer av observationer, strukturerad och ostrukturerad som kan relateras till det som Brenner 

et al. benämner som kategorischema och beskrivande protokoll. Vi använder oss av ostruktu-

rerad eller beskrivande protokoll, dessa begrepp betyder samma sak. Fördelen med denna typ 

av observation är att vi kan få en djupare och mer utforskande syfte som ger mer kunskap än 

ett färdigställt schema (Patel & Davidsson, 2003:89). Eftersom vi ville få ut så mycket detal-

jer som möjligt genom våra observationer valde vi denna variant av observation. Johansson & 

Svedner menar samma sak som ovanstående författare när det gäller observationer. De säger 

att i observationer ska man undvika att värdera det man ser, det man ska lägga fokus på är att 

vara så precis som möjligt (Johannson & Svedner, 2006:60-61). Vi har varit tydliga med detta 

i våra observationer och inte värderat det vi sett i stunden. I analysen kommer vår tolkning av 

observationen. 

 

Det är viktigt att man registrerar direkt observerande beteende och inte vad vi själva tycker 

och tror om beteendet. Man eftersträvar en så objektiv beskrivning som möjligt (Brenner et 

al., 1974:42). Precis som Brenner skriver så ville vi vara så objektiva som möjligt, därför 

valde vi en förskola där vi inte hade någon uppfattning vare sig om förskolan eller om barnen. 

Fast å andra sidan har vi insett att vi inte kan vara helt subjektiva utan vi är färgade av teorin 

som vi har med oss samt våra egna så kallade ryggsäckar. 

 

En av riskerna med forskarrollen under en observation är att man blir alltför involverad och 

kan därför inte ha en objektiv syn på det som sker. Vi upplevde att det fanns en form av 

svårighet med detta under våra observationer eftersom en del barn ville ha vår uppmärksam-

het.  

 

 

4.2 Urval 

 
Vi valde att observera med fokus på endast en förskola för att få ett, enligt oss, mer djup-

gående perspektiv till motsats till en mer ytlig om vi valt flera förskolor. 
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Förskolan som vi besökte finns i Halmstad och 16 barn finns inskrivna varav vi observerade 7 

barn. Dessa barn blev slumpmässigt utvalda, vi gjorde inget strategiskt urval av barnen efter-

som urvalet av barnen styrdes av våra observationstillfällen. Barnen som vi observerade var 

Anna (2:10), Malin (2:10), Erik (3:5), Kalle (2:10), Sofia (3:7) Jesper (2:2) och Mia (3:4). 

Givetvis är barnens namn fingerade och barnens ålder är år och antal månader inom parantes. 

 

 

4.3 Etiska aspekter 

Inför vår studie har vi givetvis tagit hänsyn till de etiska aspekterna. På Vetenskapsrådets 

hemsida kan man läsa om de forskningsetiska principerna (www.codex.vr.se). Nedan följer en 

kort beskrivning av de fyra huvudkraven kopplat till vår undersökning: 

 

Informationskravet 

Inför en undersökning är forskaren skyldig att informera deltagarna om syftet och på vilket 

sätt undersökningen genomförs. I vårt fall är det föräldrarna som informeras, vilket vi gjorde 

genom ett informationsbrev till samtliga barns föräldrar på förskolan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Innebär sekretessen som betyder att personuppgifter eller annan känslig information, som kan 

avslöja vem eller vilka som berörs i studien inte ska kunna igenkännas. Informationen ska 

dessutom vara otillgänglig för obehöriga. 

Vår förskola i undersökning ska inte kunna identifieras, inte heller barnen eller personalen. 

Vårt empiriska dataunderlag kommer att förstöras så att den inte hamnar i orätta händer.  

 

Samtyckeskravet 

Deltagarna får information om att studien är självvald och deras medverkan gäller så länge de 

själv vill. När studien gäller barn är det vårdnadshavaren som tar beslutet. Vårdnadshavarna 

informeras om att studien är frivillig, vilket betyder att de har möjlighet att avbryta studien 

när som helst.  

 

Nyttjandekravet 

Betyder att insamlade uppgifter enbart får nyttjas till det som var avsikten. I vårt fall innebär 

det att den informationen som vi samlar in endast används i vår studie. 

http://www.codex.vr.se/
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Vi valde observation som metod för att det är den som är bäst anpassad att använda sig av i 

förskolan. Men vi är medvetna om att det resultat vi får fram innehåller både individens 

”sanna” värde och ett ”felvärde” så som Patel & Davidsson (2003:100)uttrycker sig i sin bok.  

Författarna menar att ett ”felvärde” kan bero på en mängd olika saker som man inte har kon-

troll över. Helt enkelt tolkar vi det i vårt fall att när vi gör våra skriftliga observationer så är 

det så att man inte hinner skriva ner allt som sker. 

Validitet handlar om att det vi undersöker stämmer överens med det vi tänkt undersöka (Patel 

& Davidsson, 2003:99). Reliabiliteten avser att undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt 

och dessa två begrepp, validitet och reliabilitet hör mer eller mindre ihop (ibid:98-99).  I vårt 

fall anser vi att vi har god validitet och reliabilitet, eftersom vårt verktyg är observation som 

gör att vi kan skaffa oss den information som gör att vi kan besvara våra frågeställningar i vår 

studie.  

Patel & Davidsson (2003:101) säger följande i Forskningsmetodikens grunder: ”För att kon-

trollera reliabiliteten kan vi vid observationer använda oss av två observatörer vid samma 

tillfälle”. Även Brenner et al (1974:42) tar upp att två observatörer som ser på samma situa-

tion och som sedan vid jämförelse ser att det överensstämmer med varandra, ger en högre 

tillförlitlighet.  Vi genomförde vår observation på detta sätt för att reliabiliteten vid dessa ob-

servationstillfällen skulle bli så hög som möjligt.  

 

 

4.5 Avgränsningar 

Den första förskolan som vi kontaktade var till en början positiva men efter ytterligare ett 

samtal med dem ville de inte med motiveringen att ”de själva observerar så det blir för 

mycket om vi också kommer och observerar”. Efter detta samtal som givetvis leder till för-

seningar i vårt arbete diskuterade vi att vi som färdiga och yrkesverksamma pedagoger själv-

klart kommer att ta emot studenter. Tanken som slår oss är om de har något att dölja eller om 

det anser att det är besvärande med observatörer, upplever de att vi kommer att störa verk-

samheten? 

Den pedagogen som vi pratade med på den andra förskolan var positiv men efter samtal med 

sina kollegor blev det ett nej även där. De sa att de hade andra elever där och att det blir för 

mycket om vi också kommer. 
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Från början var vår tanke att observera enbart de äldre barnen, men på grund av att vi blev 

nekade på de två första förskolorna som vi kontaktade blev det en förskola där barnen är 1-4 

år. Men med hänvisning till nedanstående referenser ansåg vi att även yngre barn kan studeras 

i könsrolls syfte: Boken Flickor och pojkar i förskolan refererar till Gunni Kärrbys forskning 

kring pojkars och flickors fria lek i förskolan. Hon menar att könsroller framträder tydligt då 

barnen själva får styra sin lek. Kärrbys forskning grundades på barn i åldern fem till sex år, 

men hon ansåg att även yngre barn i förskolan hade ett liknande beteende. Men generellt så är 

traditionella könsroller mest framträdande hos äldre barn (Rithander, 1991:20). Evenshaug & 

Allen beskriver fyra olika sociala teorier i ett barns utveckling; den kognitiva, den 

psykoanalytiska, social inlärningsteori samt teorin om könsscheman. Den sistnämnda teorin, 

om könsscheman, menar att barn vid två-tre års ålder börjar bete sig könstypiskt och 

anledningen till det är att barnen observerar sin omgivning och därmed lär sig hur flickor och 

pojkar ”ska” bete sig (Evenshaug & Allen, 2001:291). 
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5. Resultat och analys 

Vi börjar med att beskriva miljön i samtliga av förskolans rum och en efterföljande analys. 

Sedan kommer våra observationer där vi har valt ut de situationer som berör våra fråge-

ställningar. Direkt efter varje observation kommer analysen. 

 

5.1 Miljöbeskrivning 

Vi har varit på en förskola där det finns 3 stycken förskollärare. På förskolan finns 16 barn i 

åldern 1-4 år inskrivna.  På förskolan fanns följande rum:  

 

Dockvrån 

Detta rum är det som ska efterlikna hemmet och består av ett avgränsat låtsaskök som inne-

håller köksinredning, leksaksporslin, olika sorters leksaksmat och en liten träbänk med sitt-

platser. På väggen finns en väggtelefon och tavlor. Övriga innehåll i dockvrån är två låga 

bokhyllor med bilder på skor, stövlar, korgar och plastbackar. Här ska dessa föremål placeras 

på rätt plats. Två dockvagnar med tillbehör så som åkpåse, kudde, täcke. En docksäng med ett 

antal dockor som ligger i sängen. En korg på hjul med utklädningskläder som klänningar, 

kjolar, handväskor, Pippikläder, en stor spegel på väggen och två trasmattor på golvet. På 

väggen finns A4 bilder uppsatta med siffrorna 0-10 samt bokstäver som bildar ordet TOMTE-

BARNEN under siffrorna. På de övriga väggarna finns tavlor i olika storlekar samt ytterligare 

en väggtelefon. Vi anser att detta är ett rum som vi definiera som ett traditionellt flickrum. 

Miljön är utformad för att passa flickor och det är bara flickleksaker samlade på ett och 

samma ställe. Även materialet för att klä ut sig var flickigt, det hade det inte behövt vara.   
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Byggrum 

I byggrummet finns det hyllor uppsatta på väggen. På den översta hyllan står det plastbackar 

med tågbanesaker, legobitar och Barbie (onåbart för barnen). På hyllan under finns ingenting 

(troligtvis är det lekyta för barnen) det står plastpallar utplacerade på golvet längsmed hyllan. 

Det finn även en bokhylla stående på golvet, där finns ytterligare plastbackar med diverse 

bilar, träklossar och parkeringshus. På golvet finns en bilbanematta och ett bord med färdig-

byggd tågbana och ett tåg. Det finns två tvättkorgar med stora gummiklossar i. Det här rum-

met kan vi säga är typiskt pojkrum då miljön är till största del inredd för att ”passa” pojkar. 

Något som förbryllar oss är i så fall varför det finns en låda med Barbie på hyllan? Kanske 

finns ingen annanstans att ställa den? Eller är det tänkt att barnen ska leka med Barbie här? Vi 

vet inte, det får bli obesvarat.  

 

Målarrummet 

Här finns olika skapande material så som målarfärg, pennor, ritpapper, pärlor, sax, lera med 

mera. Ett stort bord för barnen att sitta vid när de skapar och pysslar. Det finns en diskbänk 

med tillgång till vatten och hyllor där skapande material kan stå. 

 

Stora rummet 

Det här rummet är det första du kommer in i ifrån hallen. I detta rum finns två stycken soffor 

och det finns ett bord mitt på en stor matta. På bordet ligger två legoplattor där barnen kan 

bygga. Där finns en bokhylla med diverse saker som, Pippihus, kulram, ”popupdjur”, bank-

bräda med tillhörande hammare, lego, plastbilar av olika slag, spel och pussel. På golvet finns 

det en rutschkana, gunghäst, hopphäst, och en back med böcker. Rummet har även en 

kontorsdel för personalen med telefon och en stor hylla. Hyllan fungerar som en rum av-

skärmare vilket leder till att det blir ett lite mindre rum bakom hyllan. Där bakom finns en 

matta där de har sina samlingar. Överlag så känner vi att vi vill definiera detta rum som köns-

neutralt, med undantag för vissa saker som bilarna.  

 

5.2 Analys av miljöbeskrivning 
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Efter att vi observerat så satte vi oss ner för att diskutera och gå igenom vårt material.  

Löfdahl (2004:12) menar att i lekmiljön på förskolan har rummen inretts så att det skapar 

flick- och pojklekar utifrån det material som kopplas till könsstereotypa lekar. Även SOU 

(2006:75 s 65) menar samma sak som Löfdahl, författaren hänvisar till en studie som visade 

att pojkars och flickors lek hålls åtskilda på grund av placeringen av materialet och lek-

sakerna. 

Miljön på förskolan är enligt oss inrett till stor del efter pojk- och flickrum. Helt enkelt var de 

förväntas leka beroende på vilket kön de tillhör. Precis som vi skrev i inledningen så anser vi 

att benämningar som ”dockis” och ”byggis” kan påverka barnens val av lek och leksaker. För 

att motverka detta anser vi absolut att rummen inte ska vara utformade som ”dockis” eller 

byggis”. Det står klart och tydligt i läroplanen att vår roll som pedagoger är att motverka ty-

piska könsroller och könsrollmönster vilket då vi tolkar som att rum av denna kategori inte 

borde förekomma. Det finns mer könsneutrala namn som ”dockis” skulle kunna bytas ut till, 

till exempel ”lägenheten” vilket vi hört att en annan förskola använder sig av. Om detta 

namnbyte kan man läsa i SOU (2006:75 s 68), byter man namn på ”dockvrån” till exempelvis 

”lägenheten” gynnar det pojkars intresse för att leka i detta rum. 

SOU (2006:75 s 65) skriver om en undersökning kring förskolans olika rum och de leksaker 

och material som finns i dem. Resultatet av undersökningen påvisade att om man möblerar 

könsstereotypt kan det leda till att pojkars och flickors leker på olika håll. 

Med tanke på våra observationer av miljön på förskolan anser vi att miljön genom dess ut-

formning främjar barnens val av fria lek, genom att vi främst såg flickor leka i ”dockis” och 

pojkar främst i ”byggis”. Vår slutsats blir att miljöns uppbyggnad, precis som teorin pekar på, 

främjar traditionell pojk- och flicklek. Vi anser att man borde ta bort dessa benämningar på 

rummen samt aktivt arbeta med det som vi kallar för Nya könsroller, det vill säga att låta poj-

kar och flickor få möjlighet att prova på det som anses typiskt ”pojkigt” och ”flickigt” i den 

fria leken. Ett exempel är att använda sig av valkort, vilket innebär att barnen får välja ett kort 

med ett motiv. Motiven kan vara till exempel pärlplattor, lera, spel, klossar, dockor. Detta kan 

vara ett arbetssätt för att tillföra valmöjligheter för att bredda könsrollerna. 

 

5.3 Observation och analys av fri lek 
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Observation av fri lek 1. 

Fyra barn varav två flickor och två pojkar leker i den så kallade dockvrån. Vi kallar flickorna 

för Anna, 2:10 år och Malin, 2:10 år. Pojkarna kallar vi för Erik, 3:5 år samt Kalle, 2:10 år. 

Anna och Malin sitter vid en träbänk och ”äter och dricker”. De håller upp kaffekopparna i 

luften och säger ”skål” till varandra. De går ifrån, leker med varsin docka som Malin ofta 

pussar och kramar på. Flickorna bär runt dockorna och bäddar ner dem i varsin vagn. Anna 

stryker dockan över huvudet när hon bäddat ner den.  

Anna tar en handväska som hon lägger ner olika saker i. Hon säger till Kalle: ”Hej Kalle, här 

kommer jag med en bebis”. Kalle svarar inte, istället säger Erik till Anna: ”Jag ska gå till 

jobbet”. Efter det tar Erik en dockvagn och börjar dra den fram och tillbaka, häftigare och 

häftigare. Till sist kör han in den i väggen upprepande gånger. Dockvagnen välter och Erik 

börjar istället studera vagnens ena hjul ingående genom att rulla på det. 

Anna dukar fram till Kalle som sitter passivt vid träbänken. Erik går fram till Anna och säger: 

”Pappa är faktiskt hungrig!” Anna svarar: ”Nähä” och vänder sig till Malin: ”Kom och sätt 

dig”. Erik står kvar och säger till Anna: ”Pappa äter upp allting”. Anna svarar inte utan säger 

istället: ”Jag har glömt min väska” Hon hämtar en handväska. Erik går bort en bit och säger 

”Ingen mat pappa”. Anna säger till Malin och Kalle som sitter vid bordet: ”Jag bryr mig om 

er”. Anna plockar med porslinet på bordet, fixar och donar. Malin har en docka bredvid sig 

som hon tar upp i famnen och pussar på då och då. Anna ger en annan docka till Kalle, han tar 

emot den och lägger den på bänken bredvid sig. Kalle reser sig, då protesterar Anna: ”Du 

måste sätta dig ner, du har inte ätit färdigt!” Anna bäddar åt en docka på golvet med madrass, 

kudde och täcke. Hon säger: ”Gonatt min bebis” och vinkar på dockan.  

 

Analys av fri lek 1. 

Anna är den dominanta i denna lek trots att hon åldersmässigt är som Malin och Kalle. Dock 

har hon språket till sin fördel mot Malin som knappt säger ett ord som man kan förstå. Erik är 

ett drygt halvår äldre men det märks tydligt att det inte är åldern som är viktig här. Nordberg 

skriver i boken Maskulinitet på schemat att dockvrån är den miljö där flickorna bestämmer 

mest (Nordberg, 2008:61), vilket vi tydligt kunde se genom vår observation. Anna markerar 
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tydligt mot Erik när han försöker ta en papparoll att det inte är ok, till sist ignorerar hon 

honom vilket gör att han ger upp och går ut från dockvrån.  

Man kan se Eriks försök till att ta på sig en papparoll som om han på så vis skulle kunna få 

bestämma mer över leken. Nordberg menar att positionerna i leken mellan mammaroll och 

papparoll, är att papparollen har en maktposition och således bestämmer över mamman 

(Nordberg, 2008:82). 

Här ser vi att barnen går in i traditionella könsroller, som Gens och Wahlström menar att 

barnen gör i den fria leken. Särskilt Anna och Malin uppvisar ett typiskt ”flickigt” beteende i 

sin omsorg om sina dockor. Deras sätt att behandla dockorna är väldigt ömsint, Anna stryker 

dockan över huvudet och Malin pussar och kramar sin docka upprepade gånger.   

Annas sätt att vara i leken ger oss tanken om det är hennes egen mamma hon tar efter. Vi 

funderade över om Malin har småsyskon, vilket skulle kunna förklara hennes beteende som 

att hon upprepar det hon är med om hemma, men så är inte fallet. Malin har en storasyster 

vilket kan innebära att hon har dockor hemma och är van vid att leka med dem. Nash & 

Fraleighs (1993) undersökning av barns leksaker visade att det fanns fler stereotypa leksaker 

hos de flickor och pojkar som hade syskon av samma kön (Nash & Fraleighs, 1993, i Nelson 

& Nilsson, 2002:28). Malins lek med dockan kan alltså vara påverkad av Malins storasysters 

leksaker. 

För övrigt är dessa tre barn (Anna, Malin och Kalle) i högsta grad jämngamla men man får 

intrycket att Anna är äldre, både på grund av hennes språk och på grund av hennes beteende. 

När Erik tar dockvagnen och börjar köra den fram och tillbaka tänker vi först att här ser vi 

något som vi anser motbevisar det som Gens och Wahlström menar. Men sen när Erik kör 

dockvagnen upprepade gånger in i väggen tills den till sist välter och därefter börjar snurra på 

dockvagnshjulet känns inte beteendet så ”flickigt” längre. Gens menar att en pojke utan 

problem kan använda en Barbiedocka som en lastbil eller ett tillhygge (Gens, 

mailkommunikation 101210). Detta kan vi se här då Erik inte använder dockvagnen på det 

sätt som förväntas. Han väljer att köra vagnen häftigt in i väggen och noga studera hjulet när 

vagnen har tippat. Nelson & Svensson tar i sin bok upp ett exempel från en studie som visade 

hur olika flickor och pojkar kan leka med samma typ av leksak, i det exemplet handlar det om 

lek med dockor (Berg & Nelson, 2005 i Nelson & Svensson, 2005:116-117). Vi tolkar det 
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som Erik gjorde som ett exempel på skillnader i flickors och pojkars lek trots att de leker med 

likadana leksaker. 

 

 

Observation av fri lek 2. 

Två flickor som vi kallar för Sofia (3:7 år) och Mia (3:4 år) leker även de i dockvrån. Mona 

går diskret in i rummet och sätter sig ner på golvet. Sofia uppmärksammar Mona och säger: 

”Vi är mammor och du är pappa. Detta är min bebis, väck inte henne, nu vaknar hon, titta nu 

öppnade hon ögonen”. Sen säger hon: ”Vi ska till jobbet”. Mia är klädd i kjol, högklackade 

skor och bär en handväska. Hon kör en dockvagn. Sofia säger: ”Jag ska vara prinsessa” och 

tar på sig en kjol. Hon vänder sig till Mona: ”Du är pappa”. Sen säger hon till Mia: ”Min 

bebis är lessen, stackars bebis, vill ha lite mat” Mia svarar med: ”Min bebis åsso lessen”. Hon 

vyssjar dockan. Sofia säger: ”Så nu är min bebis glad igen. Stackars lilla bebis. Vi ska åka till 

dansen med våra bebisar”. Sofia och Mia promenerar sida vid sida med dockvagnarna. 

 

Analys av fri lek 2. 

Gens skriver om när barnen leker mamma, pappa, barn och att papparollen oftast är en statist. 

Pappan ska finnas med men han är frånvarande, det är modern som har inverkan på barnens 

uppfostran (Gens, 2007:22). Det blev Monas roll vilket vi tolkar som att Sofias syn på pappa-

figuren var att den inte behövde ”göra något” utan bara vara passiv. Enligt Gens tränar flickor 

först och främst relationer vilket leder till att de leker lekar som förstärker känslan av 

samhörighet. Dessa lekar innefattar samtal, mamma-pappa-barn lekar samt rollekar (Gens, 

mailkommunikation 101210). I denna lek kan man tydligt se samtalets framträdande när 

flickorna småpratar förtroligt om ”sina bebisar” och ömsint till ”bebisarna”. Känslan av sam-

hörighet upplevs när flickorna går sida vid sida med dockvagnarna och ”vi-känslan” är tydlig 

i det som Sofia säger (”Vi är mammor, vi ska gå till jobbet, vi ska åka till dansen med våra 

bebisar”). Mammarollen är dominant i leken och Mona får vara pappa trots att hon bara ob-

serverar det som sker i leken, som den frånvarande pappa som Gens menar ovan. Barnen i 

leken är flickornas dockor. 
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Observation av fri lek 3. 

Barnen har precis ätit frukost och går iväg för att leka. Erik (3:5), Jesper (2:2) och Mia (3:4) 

går alla tre in i byggrummet. Erik tar fram bilar och flygplan ur en låda och börja leka med 

dessa på bilbanemattan. Mia börjar bygga med de stora mjuka klossarna. Jesper går fram och 

river Mias torn. Mia säger: ”Neeej, du får bygga eget”. Jesper börja bygga torn jämte Mia som 

han river. Efter några gånger slutar Jesper att bygga och riva sina torn och är på väg att riva 

Mias torn en gång till. Men då säger Mia: ”Nej, du får inte”. Jesper går och tar en traktor som 

han kör omkring med i stället.  

 

Analys av fri lek 3. 

I ovanstående observation kan vi se att Mia helt frivilligt väljer att gå in i byggrummet och 

leka. Vår tolkning av detta rum är att det är typiskt pojkigt i förhållande till dockrummet som 

vi anser är typiskt flickigt. Gens (mailkommunikation 101210) menar att barnen med 100 % 

säkerhet går in i en könsrollsren lek om den är oövervakad och att flickor leker med andra 

flickor. Med återblick på ovanstående observation kan vi i detta fall se att det inte stämmer 

med det Gens anser. Mia väljer i den oövervakade leken inte det som anses traditionellt 

flickigt, hon väljer byggrummet med klossarna och till råga på allt så väljer hon att leka där 

det dessutom finns två pojkar och inga flickor. Slutsatsen här blir å ena sidan att Gens teori 

inte stämde när det gällde Mia, men å andra sidan så stämmer den eftersom både Erik och 

Jesper valde att leka i detta ”pojkiga” rum och dessutom med väldigt ”pojkiga” leksaker som 

bilar och traktorer. En annan sak som vi uppfattar som intressant med observationen är när 

Jesper väljer att gå fram och riva Mias torn. Varför kan man fråga sig? Om vi då ska härleda 

det till vad Gens (2007:41) menar när det gäller pojkars lek så är det i leken de utövar sin 

makt och kontroll.  Även Wahlström (2003:22) tar upp pojkars lekbeteende och menar precis 

som Gens att pojkar gärna vill visa sin styrka och makt. Hon tar upp att ett exempel det kan 

vara när pojkarna tar för sig av det som flickorna leker med som legobitar (ibid:22). Är det så 

att Jesper som är drygt över 2 år visar sin makt över Mia genom att gå fram och riva hennes 

torn? Vi vet inte, men om vi utgår från vad Wahlström och Gens menar så är svaret, Ja.  
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Observation av fri lek 4. 

I dockrummet befinner sig Malin och Anna. Flickorna leker tillsammans på golvet. De har 

dukat upp på golvet med koppar, kaffekanna och låtsats mat. De låtsats äter och dricker under 

tiden som de har en något ohörbar kommunikation med varandra.  

Erik kommer in i dockrummet.  Han går fram till utklädningskorgen och plockar upp en 

riddarhjälm som han tar på sig. Han går fram till flickorna med ett morrande ljud och visar 

upp sina händer samtidigt. (Ska skrämmas. observatörs tolkning) Flickorna skrattar. Erik går 

runt med riddarhjälmen en stund och morrar innan han går fram till flickorna igen som nu 

dukat upp låtsats maten och kopparna på bordet. Han river ner det som flickorna dukat upp. 

De sätter upp det igen. Han river ner det ytterligare en gång.  

 

Analys av fri lek 4. 

Intressant att notera är att flickorna leker precis som Gens (mailkommunikation 101210) 

menar att flickor gör i den fria leken. Det vill säga att flickor gärna leker rollekar som innebär 

att de tränar på gemenskap, relationer och samtal (ibid.).  Han menar vidare att i den fria leken 

så leker flickor med flickor. Det kan vi tydligt se i den här observationen, två flickor som 

leker med varandra och dessutom så leker de någon form av rollek där kommunikationen, 

gemenskapen och relationen är framträdande. Även Rithander (1991:20-21) tar upp flickors 

lek och menar precis som Gens att flickor gärna leker rollekar.  

När Erik kommer in i rummet så börjar han att leka, fast inte på samma sätt som flickorna. 

Han tar på sig en riddarhjälm och då blir han någon som börjar morra och försöker se 

skrämmande ut. Resultatet av att han som vi tolkar det försöker skrämma flickorna lyckas 

inte. De tycker mest att det är roligt och skrattar. Erik går då därifrån för att sedan komma 

tillbaks och riva ner det som flickorna dukat upp. Här ser vi skillnad på pojkar och flickors 

lek. Det vi ser här tolkar vi som Gens och Wahlström menar med att barnen i den fria leken 

går in i de traditionella könsrollerna och leker på olika sätt, som flickor gör eller som pojkar 
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gör.  Rithander (1991:20) och Öhman (1999:105) tar också upp pojkars och flickors lek och 

menar att det är skillnad, pojkar och flickor leker på olika sätt. Rithander (1991:21) skriver att 

pojkar gärna leker fantasilekar som anknyter till sådant som ska uppfattas som farligt. Våra 

funderingar kring Eriks lekbeteende kan vi då koppla till det som Rithander menar med att 

pojkar vill leka farligt. Det tolkar vi att Erik gör när han med riddarhjälmen på huvudet och 

med ett morrande ljud försöker skrämma flickorna. Han får respons på det han gör, fast 

kanske inte som han hoppats på då flickorna skrattar istället för att bli skrämda. Vi såg då att 

Erik gick därifrån för att sedan återvända till flickorna och förstöra deras lek genom att riva 

ner det som flickorna dukat upp på bordet, till och med två gånger gjorde han det. Det skulle 

kunna vara så att han försöker komma in i leken eller helt enkelt så att det handlar om att han 

vill visa sin maktposition, precis som Jesper i föregående observation.  Vår slutsats av den 

observationen blir att vi får bekräfta att barn går in i traditionella könsroller i fri lek.  
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser  

Det som vi såg i våra observationer bekräftar i stort sett det som Gens och Wahlström menar. 

Även övrig litteratur som vi studerat pekar på en obalans i jämställdheten i förskolan. I den 

fria leken går barnen oftast in i traditionella könsroller och den miljön som förskolan i de 

flesta fall har främjar lek som förstärker dessa könsrollsmönster.  

Vi är medvetna om att när det gäller resultatets giltighet bör man ha i åtanke att vi endast 

undersökt en förskola.  

 

6.2 Diskussion 

Som vi har påtalat tidigare anser vi att man ska börja arbeta aktivt med att motverka traditio-

nella könsroller. Men det räcker inte att vi pedagoger i förskolan arbetar jämställt, både 

hemmet och senare skolan påverkar barnen. Olofsson skriver om ett föräldramöte på sin för-

skola, där vissa föräldrar tyckte att personalen skulle arbeta ännu mer med jämställdhet, några 

föräldrar tyckte att det som personalen gjorde idag var ett bra sätt att arbeta. Dock fanns det 

vissa föräldrar som menade att könsskillnader är en krydda och detta är inget som ska ändras 

på (Olofsson, 2007:18). ”Låt killar vara killar och tjejer vara tjejer, så mår alla bra” (Olofsson, 

2007:109). Jämställd förskola menar att föräldrarnas samarbetsvillighet är betydelsefull för att 

ett jämställdhetsarbete i förskolan ska bli resultatrik (SOU 2006:75 s 305-306). 

Ett annat perspektiv på könsroller är att se det ur ett identitetsperspektiv, vilket man kan tolka 

som att ovanstående citat från Olofsson (2007:18) gör. Insikt om den egna identiteten, att jag 

är flicka eller att jag är pojke är viktigt för ett barns självbild. Svaleryd (2003:62-63) tar också 

upp identitetsbegreppet och menar att det är viktigt att pojkar och flickor få förståelse för vem 
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de är ur ett könsperspektiv. Svaleryd (2003:8) menar att arbetet med att ge barnen verktyg att 

vidga sina traditionella roller kan kombineras med att stärka pojkars och flickors identiteter. 

Vi menar med detta att det inte bara finns ett sätt att se på könsroller, det behöver inte handla 

om antingen eller, det kan lika gärna vara både och. Att stärka barnet i sin identitet som pojke 

eller flicka kan gå hand i hand med att vidga deras könsroller.  

Könsroller debatteras ständigt och vissa menar att det är arv, det vill säga biologin som formar 

våra könsroller, och andra som menar att det är miljön som påverkar, alltså en social 

konstruktion. Om vi utgår ifrån att könsroller är biologiskt tolkar vi det som att läroplanens 

meningar om att motverka traditionella könsroller är befängd. För hur ska vi kunna påverka 

något som i princip inte går att påverkas? För att kunna arbeta med att motverka traditionella 

könsroller behöver vi utgå ifrån att könsroller är en social konstruktion. Även om vi skulle ha 

inställningen att könsroller är biologiskt är det egentligen ointressant för vår yrkesverksamma 

roll som pedagoger. Vi ska motverka traditionella könsroller, det är en del av vad vårt 

uppdrag består i. En annan del av vårt uppdrag enligt Läroplanen för förskolan är: ”… alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen…” (Utbildningsdepartementet, 2010:4) 

 

Även om förskolan arbetat aktivt med att motverka könsroller förekommer det att skolan som 

barnen sedan ska börja i motarbetar det förebyggande arbetet som förskolan byggt upp kring 

jämställdhet. Om detta skriver Gens om: Barnen från Tittmyran/Björntomten började skolan 

som den första grupp där ett jämställdhetsarbete genomförts. Mottagandet från skolan blev att 

flickorna ansågs vara besvärliga eftersom de ifrågasatte lärarna. Pojkarna fick ett positivt 

bemötande då de lyssnade och satt stilla. Flickorna straffades för sitt beteende och ett par 

veckor senare ”var de just så ängsliga och fogliga som vi förväntar oss” (Gens, 2007:67). 

 

Som vi ser det måste förskolan, föräldrarna och skolan arbeta aktivt med jämställdhet om det 

ska ge någon långvarig effekt. Ett problem i förskolan anser vi är den fria leken då pedago-

gerna inte ska påverka barnens lek. Både den forskning vi läst samt vår egen pekar på att i den 

fria leken blir traditionella könsroller tydliga. Eftersom Lpfö98 menar att vi som pedagoger 

ska motverka traditionella könsroller – men i den fria leken ska vi inte påverka barnens lek för 

då är den inte fri – och könsrollerna så tydligt framträder i den fria leken, hur ska vi då göra? 

Detta blir ett moment 22 anser vi, vad kan vi göra för att komma ur detta? Ska vi ta bort den 
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fria leken från förskolan? Ska vi ändra Lpfö98 så att det finns en klausul som säger att mot-

verkan på traditionella könsroller inte gäller i den fria leken? Eller ska vi helt enkelt radera det 

som handlar om traditionella könsroller i Lpfö98 – helt enkelt skriva om läroplanen? Vi har 

inget bra svar på detta men vi inser att det är betydligt mer komplicerat än vi tidigare haft 

uppfattningen om. Även leken i sig blir ett dilemma när barnen leker som Gens menade, att 

barnen leker olika saker med samma leksaker (mailkontakt 101210). Om barnen ändå väljer 

att leka olika med samma typ av leksak så kan flickor bädda ner bilen i dockvagnen och 

pojkar använda Barbie som tillhygge. Med andra ord verkar det inte spela någon roll om vi 

erbjuder barnen dessa leksaker, för själva leken kan vi inte påverka om det är fri lek. Det är 

oerhört komplicerat med att arbeta jämställt i förskolan när den fria leken inte får påverkas – 

just för att det är fri lek – och den fria leken så tydligt uppvisar ett traditionellt könsrolls-

beteende hos barnen. Vi ifrågasätter hur man tänkt när man skrev Lpfö98, tanken är god men 

hur det ska fungera i praktiken verkar vara en hård nöt att knäcka. 
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8. Bilaga 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som för närvarande 

håller på med vårt examensarbete. Vi skriver 

om den fria leken och kommer att observera de 

äldre barnen under några tillfällen med start nu 

på onsdag 24 november. Dessa observationer 

kommer att vara en del i vårt examinations-

arbete. I vårt arbete kommer vi inte att nämna 

barnens namn och vi kommer inte heller 

nämna vilken förskola vi observerat barnen. 

Om ni inte vill att vi ska observera ert barn så 

var vänligen och tala om det för personalen 

innan onsdag.  

 

Med vänliga hälsningar 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 37 

 


