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Denna studie undersöker om, och i sådana fall på vilket sätt, traditionella 
könsroller kommer till uttryck i den fria leken i förskolan.  

Detta syfte analyseras utifrån två frågeställningar vilka är:  

• Vilka skillnader i val av aktiviteter finns mellan pojkar och flickor? 
• På vilket sätt ger barnen uttryck för de traditionella könsrollerna i leken?  

 Studien genomfördes i förskolans fria lek. Barnens val av rum skedde 
genom turordning och det barn som fick välja rum först hade fler 
valmöjligheter jämfört med det barn som fick välja sist. 

Som metod för datainsamling användes videoobservationer vid en förskola 
där etablerad kontakt mellan barn och observatör redan fanns. Totalt deltog 
11 barn i åldrarna fyra till fem i studien. 

Resultatet av studien visar på att barnen agerade ungefär lika ofta enligt 
normer för traditionella könsroller, som de agerade könsöverskridande. 
Detta genom både val av lek och hur de agerade i leken.  

Uppsatsen skrevs som en del under lärarutbildningen och kan bistå med att 
väcka lärares funderingar kring barns olika könsroller. Detta genom att 
diskutera könsroller och hur dessa skildras i barnens fria lek. 
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This study is based on social learning theory and intends to examine 
whether, and if so how, the traditional gender roles are expressed in the free 
play in preschool. 

This purpose is analyzed based on two issues which are: 

• How does boys and girls play during the free play in preschool? Are 
there any differences between the type of games they have chosen? 

• Will the traditional gender roles be expressed in boys’ and girls’ free 
play? How? 

The study was conducted in the preschool free play. Children’s choice of 
room was done by an activity board where the children who got to choose 
the room first had more choices as compared to the children who may 
choose last. 

Video observations were used as the method of data collection in the study. 
The observations were made at a preschool where established contact 
between the children and the observer already existed. 

The result of the study show that the children acted about as often under the 
standards of traditional gender roles, they acted as transgender. This, by 
both choice of play and the way they acted in the play. 

The essay was written as a part in my teacher education and it can 
contribute to arouse teachers to reflect about different gender roles in 
preschool. This by discussing gender roles and how they are portrayed in 
children’s’ free play. 
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1. BAKGRUND  
 

1.1 Inledning 

Mitt intresse för genusfrågor i förskolan väcktes under min 
förskollärarutbildning. Jag hade VFU vid en förskola där jag såg tydliga 
skillnader i hur lärarna bemötte pojkar och flickor. Detta genom att de 
delade in flickor och pojkar var för sig efter att de haft morgonsamling. 
Oftast blev flickorna tilldelade dockrummet och pojkarna bygg/bil-rummet. 
En dag visade en flicka stort intresse att följa med pojkarna men följde med 
flickorna efter att hon blivit tillsagd detta av läraren. Jag satte mig vid ett 
tillfälle och pratade med henne och frågade vad hon tyckte om att leka med 
hemma. Hon berättade att hon gärna lekte med bilar hemma, men att hon 
ville ha med sig någon tjej i bygg/bil-rummet på förskolan så hon slapp leka 
ensam där. Hon drog där med slutsatsen att om hon skulle leka med bilarna 
så skulle inte pojkarna vilja leka med henne. Detta samtal gjorde att jag 
började fundera över hur vi som vuxna påverkar barns intressen och 
identitetsskapande samt hur barn speglar de uttryck för könsroller som vi 
vuxna många gånger lever efter.  

Då uppsatsen avser att undersöka på vilket sätt traditionella könsroller 
kommer till uttryck i den fria leken är det väsentligt att undersöka 
samhällets normer och förväntningar. Öhman (1999) menar på att barn 
redan från tvåårsåldern visar tecken på könsskillnader. Bara efter ett års 
ålder känner de flesta barn en tydlig könstillhörighet och vid tre till fyra års 
ålder är barn medvetna om de olika sociala normer och förväntningar som 
finns på flickor och pojkar. Han har även upptäckt att barn vid denna ålder 
börjat förstå att det finns olika förväntningar på pojkar och flickor beroende 
på vilket kön de tillhör. Dessa förväntningar kan exempelvis vara olika 
aktiviteter och beteenden ses tillhöra ett visst kön.  

Johansson (2008) menar att könsroller är en socialt inlärd reaktion då barn 
utvecklar manliga/kvinnliga roller beroende på hur de män/pojkar och 
kvinnor/flickor som finns runt omkring dem agerar. Även hur människor 
bemöter och tilltalar varandra beroende på kön är sådant som barn tidigt tar 
efter. Detta tyder alltså på att könsroller inte är någonting som vi föds med, 
utan är en kulturell utveckling. 

 

1.1.1  Förskolans verksamhet och värdegrund 
Studien behandlar barns ageranden utifrån ett genusperspektiv i förskolans 
fria lek. Enligt Skolverket (2010) är förskolan i Sverige en frivillig skolform 
vars syfte är att lägga grunden för ett livslångt lärande på ett roligt sätt. 
Personalen i förskolan ska tillsammans arbeta för att stärka barnen genom 
att ge varje barn de utmaningar och stöd som denne behöver. Den svenska 
förskolan har en gemensam värdegrund, vilken står nedskriven i förskolans 
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styrdokument, som ger en riktlinje om hur lärare inom förskolans 
verksamhet ska arbeta. Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen, 
många av dessa redan från ett års ålder och de har då lärarna som sina 
förebilder och tar efter de normer som dessa ger uttryck för. Det är av 
yttersta vikt att lärare är medvetna om hur de pratar, agerar och bemöter 
varandra och barnen i verksamheten för att kunna vara goda förebilder. 
 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och 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.” (Skolverket 2010, sida 5.) 

 
Alla verksamma inom förskolans verksamhet ska arbeta för att motverka de 
traditionella normerna kring vad flickor och pojkar bör leka med, samt vad 
för aktiviteter som ses som typiskt manliga/kvinnliga. Genom att arbeta 
aktivt med jämlikhet och respekt i förskolan kan barn få möjligheten att 
utveckla sina identiteter och intressen utan att känna sig kritiserade eller 
dömda av människor, både barn och vuxna, runt omkring dem. 
 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 
med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 
arbetet med barnen.” (Skolverket 2010, sida 4.) 

 
Lärare inom förskolan ska arbeta för att utveckla barns empati och respekt 
för människor, oavsett dennes tillhörighet inom kön, kultur, etnicitet, 
sexualitet eller social status i samhället. Varje barn ska få möjligheten att 
utvecklas efter sina förutsättningar och förmågor. Det är därför viktigt att 
både förskolan och barnens vårdnadshavare samarbetar för att ge barnen 
tillfällen och stöd för att utmanas och hitta intressen som denne tycker är 
intressant oavsett vilket kön de tillhör.   

”Att synliggöra, problematisera och utveckla elevernas 
föreställningar och könsmyter, så att flickor och pojkar genom en 
ökad självinsikt kan välja sin framtid utifrån sin egen vilja och sina 
personliga intressen.” (Svaleryd, 2002) 

Enligt Svaleryd (2002) måste varje pedagogisk verksamhet ha en definierad 
värdegemenskap för hur personalen i verksamheten ska arbeta med 
jämställdhet. Pojkar och flickor går i skola på olika villkor då de omedvetet 
bemöts olika och olika krav ställs på dem. Det krävs att lärare är medvetna 
om detta och hur de själva bemöter barnen, samt hur barnen uppfattar 
varandra och sig själva, för att en positiv förändring ska kunna ske. Genom  
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diskussioner med lärare i arbetslaget kan man ta reda på hur kollegor tänker 
kring den värdegrund som finns i förskolans läroplan och utifrån detta 
utveckla en lokal värdegrund. 

 

1.2 Frågeställningar och syfte  

Syftet med studien är att undersöka och beskriva de aktiviteter och 
ageranden som barn gör under den fria leken inomhus, samt om och på 
vilket sätt de traditionella könsrollerna kommer till uttryck. 

• Vilka skillnader i val av aktiviteter finns mellan pojkar och flickor? 
• På vilket sätt ger barnen uttryck för de traditionella könsrollerna i leken?  

 Begreppet fri lek syftar i studien på aktiviteter där barnen i förskolan ägnar 
sig åt lekfulla aktiviteter som inte styrs eller organiserats av lärare. 

Traditionella könsroller användes som ett begrepp för vad som uppfattas 
som "normalt" agerande för pojkar och flickor utifrån vilket kön de tillhör. 
De handlingar som inte faller inom ramen för vad som kan ses som 
"normalt" kategoriseras i studien som könsöverskridande beteenden. 

 

1.3 Tidigare forskning 

För att utföra den typ av analys som avser att svara på denna uppsats 
frågeställningar krävs vissa teoretiska utgångspunkter. Att diskutera genus i 
förskolans fria lek är problematiskt, detta då flera begrepp som används 
inom området kan tolkas annorlunda av olika personer.  I avsnitten här 
nedan kommer innebörden och betydelsen av vad ”den fria leken” innebär i 
förskolans verksamhet att behandlas. Är den fri, i sådana fall fri ifrån vad? 
Betydelsen av begreppen ”kön och könsroller” kommer att bearbetas och 
”Traditionella könsroller – pojkighet och flickighet” redogörs.  

 

1.3.1 Lekens roll i förskolan 
I förskolans verksamhet är inte samtal kring kön och genus det enda som är 
av betydande vikt för barns personliga utveckling. Olika aktiviteter och 
lärmetoder diskuteras ofta, både ute i verksamheter och i forskning, för att 
styrka och undersöka olika aktiviteters funktioner i förskolan. Under denna 
rubrik kommer vikten av lek inom förskolan för barns individutveckling att 
redogöras.  Asplund-Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) menar att 
lek både ses som ett viktigt verktyg för undervisning, samtidigt som lek ses 
som en aktivitet som bara tillåts att göra när man är färdig med viktigare 
saker och värderas där med lägre. De menar vidare att lek är en central del i 
förskolan, där det till en början handlar om att undersöka omvärlden för att 
sedan övergå till rollek där barn gestaltar vad de har upplevt med hjälp av 
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sitt språk, sin kropp och olika slags material och på så sätt utvecklar de sin 
förståelse för omvärlden.  I leken utvecklas även turtagning, självkontroll, 
samverkan samt barnens kognitiva förmåga genom symboliskt tänkande. 
Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) leker barn alltid en 
specifik föreställd lek som de medvetet eller omedvetet tänkt ut. I leken 
behandlar barnet sin omvärld och utvecklas på detta vis utan att för den 
sakens skull kategorisera leken i något skolämne som exempelvis 
naturkunskap, språk eller matematik. Lekar som kan ha ett specifikt 
ämnesområde i fokus är exempelvis ”leka affär” där matematik tränas, ”leka 
skola” där skrivning kan vara i fokus. Barns lek kan även mitt i leken byta 
fokus och innehåll. Eftersom regler och deltagare i leken ändras och byts ut 
finns inga rätt eller fel i barns lekar, vilket utgör en grund för barn att 
utveckla sin kommunikativa kompetens där de även ges möjlighet att ta del 
av varandras tankar och sätta sig in i andras perspektiv. 

I leken utövar barn ett samlärande och maktspel där de undersöker 
delaktighet och medbestämmande och/eller makten att bestämma regler för 
de andra barnen i leken att följa.  Asplund Carlsson och Pramling 
Samuelsson (2003) menar att barn tidigt är medvetna om att de kan välja 
vad de vill leka och med vem, samtidigt som de inte kan bestämma över 
andra barns viljor och vad de vill leka eller med vem. Barn utövar makt i 
leken bland annat genom att hävda rätten till sin lek. Om ett barn har tagit 
initiativ till en lek har detta barnet känslan av att det är denne som 
bestämmer vilka barn som får vara med, lekens utförande samt regler för 
leken. Detta förväntas de andra barnen rätta sig efter om de vill delta i leken.  

 

1.3.2  Genus och den fria leken 
Lek i förskolan kan kategoriseras som två olika typer av lek, styrd och fri 
lek. Detta för att definiera vilken typ av lek studien avser att undersöka. 
Styrd lek är de aktiviteter som är bestämda av lärarna, exempelvis 
aktiviteter under samlingar, skapande eller liknande. Studien genomfördes 
under den så kallade fria leken i förskolan. Eidevald (2009) beskriver den 
fria lekens roll i förskolan i relation till genus. Begreppet ”fri lek” är inom 
förskolans verksamhet en vanligt förekommande benämning på den lek där 
får barn möjlighet att utan ledning från lärare utmanas och utvecklas som 
person i samlärande med andra barn utifrån miljöns utformning. Han menar 
vidare att fri lek är en pedagogisk aktivitet som är högt värderad inom den 
svenska förskolan. Fri lek pågår vanligtvis under en längre stund mellan 
andra planerade och lärarledda aktiviteter som samlingar, utelek eller 
matstunder.  

Då syftet med studien är att undersöka könsroller i den fria leken är det 
angeläget att redovisa de olika typer av lek som finns i förskolans 
verksamhet samt vilka skillnader det är i dessa. Dolk (2013), fil. dr i 
pedagogik, menar att den ”fria leken” är i teorin en aktivitet/stund på 
förskolan då barn har fri tillgång till allt material och varandra. Dolk har 
under sin avhandlingsstudie även upplevt aktiviteten ”valstund”. Detta kan 
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ses som ett mellanting mellan lärarstyrda aktiviteter som samlingar och den 
fria leken där barnen får möjligheten att själva välja aktivitet. Lärarna har 
inför valstunden då valt ut ett visst antal aktiviteter och barnen får sedan 
välja ”fritt” mellan dessa aktiviteter.  När barnen sedan gjort sitt val får de ej 
byta aktivitet på en gång då barnen får träna på att ta konsekvenserna av 
sina val. Genom att lärarna kan styra barnen på att leka i nya konstellationer 
och nya lekar kan barnets bekantskaper och intressen vidgas så att de 
eventuellt väljer andra lekar än vad de hade gjort annars. Vidare menar hon 
att frihet är beroende av begränsningar och styrning. Beroende på vilka 
faktorer som finns påverkas barnet inför den fria leken. Faktorer som 
påverkar kan vara vilka andra barn som finns där den dagen och vilka 
aktiviteter de väljer samt vilka miljöer och material som finns tillgängliga. 
Lärarens makt i relation till barnets makt är också en styrande faktor, då 
läraren kan styra hur länge aktiviteterna ska pågå och vilka aktiviteter som 
ska hejdas. Därmed hävdar hon att den fria leken i förskolans verksamhet 
inte kan undgå styrning (Dolk 2013). 

 

1.3.3 Kön och genus 
Då studien behandlar könsroller i förskolan, vilket kan ses som en 
underkategori till området genus, kan det underlätta om man förstår 
skillnaderna mellan begreppen kön och genus.  

För många kan begreppet ”kön” verka otvivelaktigt vad det innebär, då man 
kan utgå ifrån de två biologiska könen, vilka Paechter (1998) beskriver 
utifrån vilka kromosomer individen har (XX för kvinnor och XY för män). 
Vidare skriver Paechter att andra sammanställningar kan förekomma, men 
att dessa hör till ovanligheterna. Kön kan alltså syfta på de biologiska 
könen, man och kvinna, vilka särhålls redan vid födseln då man undersöker 
barnets könsorgan för att definiera vilket kön de tillhör.  

Britt-Marie Thurén (2002) beskriver genus som allting vi människor gör, 
bland annat tänker, tolkar, känner, skriver, målar, dansar, önskar och 
upplever, med utgångspunkt i vilket kön man tillhör. Genus är ett stort och 
komplext område och just vad begreppet ”genus” betyder är många gånger 
en tolkningsfråga. Genusforskning handlar om hur kvinnor och män 
kategoriseras och symboliseras utifrån deras kön. Exempelvis inrymmer 
genusforskning kritiska diskussioner kring vilket kön som anses vara bäst på 
vad, vilka sysslor bör kvinnor och män göra, vad uppfattas som manligt och 
kvinnligt?  

Tallberg Broman (2002) definierar begreppet genus som en markör för den 
sociala relationen i kön. Med detta syftar även hon på de handlingar, 
egenskaper och sysslor som kopplas ihop med ett kön beroende på kultur 
och historia och de hävdar båda att könsroller är inget som är biologiskt 
medfött. Hon menar även att en individ beter sig och agerar olika beroende 
på vilken situation och i vilket sällskap denne befinner sig i, samt hur 
individen förhåller sig till vissa genusgränser. Detta gör att genus formas av 
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en kontext.  Genus i förskola är inte ett givet faktum kring hur flickor och 
pojkar är och bemöts, utan skapas av lärarna i förskolan. Använder lärarna 
ord som särskiljer barnen från varandra i gruppen, exempelvis 
”tjejerna”/”killarna”, så kommer barnen också gruppera sig efter dessa 
indelningar. Tallberg Broman (2002)  menar att barnen då kan få känslan av 
att flickor endast ska leka tillsammans med flickor och pojkar ska leka 
tillsammans med pojkar. Använder läraren istället ett ord som innefattar 
samtliga barn i gruppen, exempelvis ”kompisar” eller använder sig 
avdelningens namn, så kommer barnen att känna sig mer förenade med alla 
barn i gruppen, än om läraren benämnt vilket kön de har. Hennes forskning 
går samman med den sociala inlärningsteorin, vilken enligt Svensson (1992) 
åsyftar att barn lär och utvecklas genom att härma andras beteenden och 
påverkas av hur andra pratar till och om dem. Denna teori beskrivs 
ytterligare under rubriken ”Teoretiskt perspektiv – Social inlärningsteori”. 

 

1.3.4 Traditionella könsroller – Pojkighet och flickighet 
Könsroller kan ses som en underkategori till begreppet genus. Connell 
(2006) menar att begreppet ”traditionella könsroller” innebär de 
generaliserade skillnader som människan skapat för att kategorisera vilka 
beteenden eller aktiviteter som, utifrån det kulturella kontext personer 
befinner sig i, anses som manliga eller kvinnliga. Den kvinnliga könsrollen i 
vårt västerländska samhälle ses som passiv, känslosam, utåtriktad och 
mildare, medan den manliga könsrollen är hård, stark, arbetsam, aggressiv 
och energisk. 

Tallberg Broman (2002) är kritisk till resultat i forskningsstudier där man 
undersöker pojkar och flickors beteenden. Vanligt är att man endast 
presenterar skillnader mellan könen. Det är dessa beskrivningar och 
särskiljningar på flickor och pojkar som skapar stereotypa könsroller. Hon 
menar vidare att man riktar oftast blicken i ett rum dit där det händer mest 
och därför representeras enbart vissa pojkar och flickor i studier eftersom 
det är dessa barn som syns mest. Resultatet blir då att ett fåtal pojkar/flickor 
får representera samtliga pojkar/flickor i en grupp. Tallberg Broman ger 
som exempel att pojkar beskrivs som högljudda eftersom det är de få 
högljudda barnen som tar mest plats, dock blir inte de tysta pojkarna 
representerade i forskning eftersom de inte tar så stor plats. Dessa tysta 
pojkar blir då avvikande från vad forskning beskriver som pojkars 
beteenden trots att denna grupp barn kan vara fler till antalet än de som 
faktiskt är högljudda. Om den/de få pojkarna som är högljudda skulle tas 
bort från varje barngrupp skulle synen på högljuddhet som en typisk 
”pojkig” egenskap försvinna enligt Tallberg Broman (2002).  

Paechter (1998) menar att de traditionella könsrollerna bidrar till hur en 
individ skapar sin identitet. Känner personen sig som en man eller kvinna 
utifrån hur samhället upplever att en kvinna/man ska vara? Om en person 
förväntas vara på ett särskilt sätt, men bryter mot dessa normer kan 
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individen skapa en osäkerhet i sin identitet och självkänsla om inte 
samhället är stöttande. 

” A person or behavior deviating from this prescription is seen as 
problematic, although our interpretation of the ‘problem’ remains in 
gender dimorphic terms. Transsexuals, for example, believe 
themselves to be of one gender, but in the wrong body (i.e. of the 
wrong sex), not to be a member of an intermediate gender (Paecher, 
1998 sida 47). 

Om en person inte följer könsnormerna och dessutom inte får stöd av sin 
omgivning tilldelas individen ”problemet”, istället för att samhället och 
omgivningen anpassas efter individen. 

Hellman (2010), har genomfört en studie kring pojkighet och normalitet vid 
en förskola och har i denna studie kommit fram till att pojkar som av 
förskollärare ses som “typiskt pojkiga” är de pojkar som hörs mycket, stökar 
och kräver mycket av lärarnas tid och energi för att få dem lugna. Dessa 
pojkar har en lägre status hos lärare och får där med mindre utrymme för 
egna val i verksamheten. De pojkar som inte är ”stökiga” kategoriseras 
istället som ”himla goa pojkar” och ses som lugna och ordentliga barn som 
är hjälpsamma, omhändertagande och självgående. De ”himla goa pojkarna” 
är alltså barn som tagit till sig de normer kring hur man bör bete sig mot 
varandra i förskolan. Eidevald (2009) gör i sin studie intressanta iakttagelser 
kring hur barns kön påverkar lärares ageranden utifrån dennes olika 
förväntningar på flickor och pojkar, men även hur barn gör kön i relation till 
varandra. Både lugna pojkar och flickor paras ihop med bråkiga pojkar för 
att på så sätt fungera som en förebild för de ”stökiga” pojkarna så att de 
skulle bli lugnare. Flickor fungerar oftare som hjälpfröknar i förskolans 
verksamhet, då de får rollen tilldelad av lärarna, men även då de i större 
utsträckning än pojkar väljer frivilligt att hålla ordning och ta hand om de 
yngre barnen.  

I studien utgår jag ifrån att barn själva inte är medvetna om begreppet genus 
eller traditionella könsroller och barnen ger därmed uttryck för den 
könsidentitet som denne känner tillhörighet med, alltså hur pojkar/män och 
flickor/kvinnor runt omkring dem agerar och vilka aktiviteter som kulturellt 
sett anses hör till pojkar respektive flickor. Detta beror således på vilket 
kulturellt sammanhang som barnet haft möjlighet att vistas i och vara en del 
av.  
 
1.3.5 Att bryta könsroller 
Studien undersöker hur barns könsroller i den fria leken ser ut. I leken både 
följer och bryter barn de sociala könsrollerna som är uppbyggda i samhället. 
För att barn ska utveckla sin egen identitet och intressen behöver de få 
undersöka detta med hjälp av olika typer av lek. Hellman (2010) menar att 
en persons avvikande från de traditionella könsrollerna kan ses som 
annorlunda och konstigt. Överträdelser beskrivs ofta som att man är omanlig 
eller okvinnlig. Att bryta könsrollerna kan göras genom att personen sysslar 
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med aktiviteter som är associerade med det andra könet, har ett 
icketraditionellt arbete utifrån de kön personen tillhör eller agerar på ett sätt 
som är mer karakteristiskt för det andra könet. Hellman (2010) menar dock 
att flickor i större utsträckning än pojkar tillåts bryta traditionella könsroller 
utan att få negativ kritik. Män/killar som är känslosamma och intresserade 
av vackra saker anses verkar vara mer negativt laddade könsöverskridanden 
än kvinnor/flickor som är arbetsamma och motorintresserade. Ett annat 
exempel är det mer accepterat i samhället att flickor har ”pojkkläder”, som 
tuffare jeans och t-shirts på sig, än att en pojke går med klänning och 
strumpbyxor. Hellman (2010) har sett att om pojkar bryter mot normen blir 
de kritiserade och anses behöva ”tuffa till sig”. Om flickor vill klä ut sig till 
exempelvis Batman på förskolan får de positiv respons, eftersom dessa 
flickor då ses, som Hellman (2010) beskriver det ,”som härliga Pippi 
Långstrumptjejer”. Det vill säga flickor som besitter typiska 
"pojkegenskaper" och tar plats. 

Hellman (2010) beskriver en samling vid en förskola där barnen 
introduceras för nysydda glittriga, rosa klänningar till deras utklädningsrum. 
När flickorna en efter en provar klänningarna får de massor med applåder 
och beröm över hur vackra de blev av både vuxna och barn, men när en glad 
pojke till slut får prova de fina klänningarna blir han istället utskrattad och 
kallad för ”löjlig pojk-prinsessa”. Han blir mycket sårad över 
kommentarerna trots att lärarna säger till barnen som skrattat att pojkar 
faktiskt också får ha glittriga klänningar på sig. Lärarens försök att trösta 
pojken och säga till de andra barnen förstärker dock normerna kring 
könsroller då läraren bekräftar barnens uppfattningar om att klänningar är 
till för flickor i och med att pojkar också får ha klänning på sig, även om det 
alltså inte är enligt normen. Barn uppfattar och lär sig på det viset 
normgränserna och att skönhet och fina kläder hör till flickor, inte till 
pojkar.  

 

1.3.6 Teoretiskt perspektiv på lärandet - Social inlärningsteori  
Den sociala inlärningsteorin är relevant i förhållande till studiens syfte då 
den understryker hur barn utvecklar sina könsroller i förhållande till andra 
barn och vuxna. Studien bygger på hypotesen att könsroller är någonting 
som görs beroende på hur omgivningen påverkar individen och att dessa 
därmed inte finns inlärda hos individen från födseln. 

Evenshaug och Hallen (2001) menar att enligt den sociala inlärningsteorin 
påverkar både vuxna och andra barn ett barns personliga könsroll. Detta 
eftersom barn och vuxna bemöter pojkar och flickor på olika sätt beroende 
på de föreställningar som finns kring könets betydelse. I förskolan jämför 
barnen sig med varandra, vilket både kan stärka och försvaga de stereotypa 
könsrollerna beroende på hur just de pojkarna och flickorna som finns i 
deras närhet agerar. Detta eftersom barnen bildar sig en uppfattning kring 
vad som är pojkigt och flickigt i den kultur som de vistas i. 
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Den sociala inlärningsteorin beskrevs för första gången år 1950 av de 
amerikanska psykologerna Dollard (1900-1980) och  Miller (1909-2002), 
samt Rotter (1916-2014) som anslöt sig några år senare. Den sociala 
inlärningsteorin innebär att barn tilldelas sina könsroller i det sociala 
samspelet med andra och via sin närmiljö. Barn iakttar sina föräldrars 
agerande och tar efter dessa, samt får belöning via kommentarer från 
omgivningen utifrån hur överensstämmande de agerat utifrån de 
förväntningar som finns på dem beroende på kön. Detta gör att barns 
könsroller förstärks.  Beroende på hur föräldrar, och andra vuxna i barnets 
närhet agerar, lär sig barnen tidigt hur pojkar och flickor bör bete sig vilket 
senare påverkar hur barnet ser på sig själv. Barn tilldelas olika leksaker, 
kläder och färger beroende på vilket kön de har. Omgivningen pratar om hur 
flickor och pojkar ”är” till sättet och vilka aktiviteter som flickor och pojkar 
bör tycka om (Evenshaug & Hallen, 2001).     

Svensson (1992) återger den sociala inlärningsteorin så som Albert Bandura 
(f 1925), professor i psykologi och samhällsvetenskap vid 
Stanforduniversitetet i Kalifornien, formulerat den. Teorin skildrar, enligt 
Bandura, människans sätt att lära via observation och imitation. Trots att 
teorin och Svenssons (1992) skildring av denna nu är till åren är den 
fortfarande aktuell då den åsyftar att könsroller är ett resultat av kontexten 
som individen befinner sig i. Samhället är föränderligt och så även 
könsrollerna som skapas. 

Enligt Svensson (1992) identifierar sig barn tidigt med andra personer av 
samma kön som sig själv och de urskiljer snabbt vilka skillnader som finns 
och som det innebär att vara pojke eller flicka. Detta genom att kategorisera 
omgivningens ageranden, aktiviteter och kläder till vad som hör till flickigt 
och pojkigt.  Vilka förebilder barnet har påverkar barnets identitetsskapande 
då denne tar efter förebildens agerande. Pojkar har oftare manliga förebilder 
och flickor har oftare kvinnliga förebilder. Förebilder för barnet kan vara 
människor i dess närhet, men även fiktiva människor/varelser i olika media. 
Pojkar ser ofta upp till manliga starka superhjältar, medan flickor ser upp till 
söta prinsessor. Barn fostrar även varandra så att även de ska passa in i 
dessa könsroller genom att kommentera varandra, uppmuntra varandra till 
lekar med pojkar och flickor var för sig och att jämföra kläder med 
varandra. Även Eidevald (2009) har i sin studie sett att barn lär sig i tidig 
ålder, via socialisering med andra barn och vuxna, vilka aktiviteter och 
ageranden som denne förväntas tycka om beroende på vilket kön denne 
tillhör. Bandura (enligt Svensson 1992) menar även att beteenden som ses 
som typiskt manliga/kvinnliga är ofta varandras motsatser. Exempelvis 
främjas flickor att utveckla empati och förstå andras känslor och intressera 
sig för relationer, samtidigt som de bör agera lugnt och inte vara till besvär. 
Pojkar bör däremot visa på styrka genom att inte visa känslor, göra sin röst 
hörd och de har även tillåtelse till att vara lite bråkiga. Svensson (1992) 
menar vidare att för att forma könsspecifika beteenden har belöningar, 
bestraffningar och ignorans en stor betydelse inom den sociala 
inlärningsteorin, alltså att främja eller nedvärdera barnet då denne agerar på 
ett visst sätt beroende på dennes kön. 
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Mead (1901-1978) var en amerikansk antropolog, vars karriär som 
samhällsvetare sträckte sig över större delen av nittonhundratalet. 
Evenshaug och Hallen (2001) skildrar Mead som en forskare som 
underströk samhällets påverkan på barns utveckling och identitetsbildning. 
Hon menade att barns identiteter formas av andras reaktioner och handlingar 
mot denne samt att dessa reaktioner och kommentarer uppfattas av barnet 
som en värdering av sig som person. När andra pratar till barnet får denne 
höra sitt namn, vilket kön hen har, om hen är snäll, dum, lugn eller stökig. 
Detta gör att beroende på vilka ord som används när en person pratar till 
barnet, kommer barnet tolka dessa formuleringar och begrepp som en 
beskrivning av sig självt och där med börja agera utifrån dessa.  

Vidare menar Evenshaug och Hallen (2001) att barn intar andras roller 
genom att imitera och leka rollekar. Dessa lekar innefattar oftast till en 
början barnets närmsta familj, men senare gestaltar även barnet lärare, 
kamrater och andra människor som denne haft kontakt med. Vilken slags 
respons barnet får på sin rollek tolkar barnet som en bekräftelse och bildar 
utifrån detta en egen roll och personlighet. 

 

1.4 Sammanfattning 
Hur fri den fria leken vid förskolan är avgörs av faktorer kring hur styrd 
leken är av lärarna. Dessa faktorer är bland annat vilka rum barnen får välja 
på, vilket material som finns tillgängligt, vilka barn som finns att välja att 
leka med samt hur lång tid den fria leken får utövas. Allt detta styrs av 
lärare trots att läraren inte finns närvarande i leken. 

Genus är ett stort och komplext område som behandlar de sociala normer 
som skapats utifrån de två biologiska könen – pojke och flicka. Inom 
området genus finns könsroller. Detta är kategoriseringar av vilka beteenden 
och aktiviteter som inom en kulturell kontext associeras med det manliga 
eller kvinnliga könet. Egenskaper som inom den västerländska kulturen ses 
som typiskt pojkiga är arbetsam, hård, stark, aggressiv och energisk, medans 
de traditionellt flickiga egenskaperna är passivitet, omtänksamhet, 
känslosam utåtriktad och mildare. Genom att barn agerar eller sysslar med 
aktiviteter som vanligen ses tillhöra det andra könet bryter denna de 
könsroller som finns. Omgivningen kan då uppfatta individen som 
”omanlig” eller ”okvinnlig”. Inom det västerländska samhället anses pojkars 
könsöverskridanden mer negativt laddade än om flickor gör 
könsöverskridanden.  

För att analysera barnens könsroller i den fria leken kommer social 
inlärningsteori att användas för att tolka barnens ageranden. Enligt den 
sociala inlärningsteorin utvecklar barn sin könsidentitet genom att känna 
tillhörighet med andra av samma kön. Barn urskiljer tidigt de sociala 
skillnader som finns mellan könen och tar sedan efter de som de känner 
samhörighet med. Beroende på vuxna och barn kommentarer om/till barnet 
kan den traditionella könsrollen både stärkas eller motverkas. 
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2. METOD   
 

2.1 Metodval 

Studien är en kvalitativ studie och består av data insamlat med hjälp av 
videoobservationer vid förskolans fria lek. För att urskilja barns könsroller i 
den fria leken utfördes en så kallad kvalitativ studie, vilket grundas i 
humanistisk vetenskap och fokus ligger på att få en förståelse kring helheten 
av ett område snarare än att se till delarna. Kvalitativa studier används 
främst för att tyda och förstå resultatet snarare än att generalisera. Många 
gånger försöker man förstå en unik situation och skulle en liknande studie 
genomföras på ett annat fall skulle troligtvis resultatet skilja (Stukát, 2011). 

2.1.1 Videoobservationer 
För att undersöka ett fenomen behövs ett dataunderlag att utgå ifrån. Som 
insamlingsmetod valdes videoobservationer. Videoobservation är ett 
vetenskapligt medel för att samla in information kring ageranden så som 
verbala/fysiska handlingar, relationer och uttryck för känslor. Observationer 
är ofta huvudmetoden för informationsinsamling i kvalitativa studier. 
Observationer används dagligen, inte enbart till vetenskapliga studier, i 
förskolans verksamhet som ett verktyg för dokumentation av barnen och 
verksamheten. Genom videoobservationer kan beteenden analyseras utan att  
behöva få personernas egna minnesbild av vad som skett, vilken inte alltid 
stämmer överens med de faktiska händelserna (Patel & Davidsson 2003).  

Stukát (2011) poängterar dock vikten av att man är medveten om att 
personerna som videofilmas kan känna sig obekväma och därmed agera 
annorlunda jämfört med hur de skulle ha gjort om kameran inte funnits i 
närheten. Det är därför viktigt att man under videodokumenteringen är 
observant på barnens ageranden ifall man skulle märka att ett barn inte vill 
bli filmat.    

2.2 Urval 

Förskolan, där datainsamlingen skedde, är en kommunal verksamhet och 
ligger i en liten ort i Västra Götaland. Då studien inte inriktade sig på att ta 
reda på ett fenomens frekvens räckte det med insamling vid en förskola. Att 
det blev just den förskolan var för att en etablerad kontakt med denna redan 
fanns. Barnen som deltog i studien skulle känna sig bekväma med 
observatörens närvaro vid leken. Studien genomfördes vid en avdelning för 
barn i åldrarna fyra till fem. Enligt Öhman (1999) har fyraåringar en 
medvetenhet kring de sociala normer och vilka aktiviteter som associeras 
med ett visst kön därför genomfördes studien vid en förskoleavdelning med 
barn i åldrarna fyra till fem.  
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Videoobservationerna skedde när barnen hade fri lek inomhus. Fokus 
riktades mot situationer där frågeställningarna hade möjlighet att bli 
besvarade. Studien fokuserar på den fria leken som, utifrån Dolk (2013) och 
Eidevalds (2009) beskrivningar av lek innefattar lekfulla aktiviteter som 
barnen valt, utan att vuxna finns närvarande eller deltagande i aktiviteten. I 
den fria leken bestämmer barnen på egen hand/ tillsammans med varandra 
vad, hur och med vem/vilka de ska leka. Det behöver där med inte enbart 
vara exempelvis rollekar som barnen aktiverar sig med, utan även aktiviteter 
som de finner roliga och intressanta. Även begreppet ”valstund” innefattar i 
studien som ”fri lek” då endast själva rumsuppdelningen leds av lärare men 
där efter leker barnen på egen hand. 

De kriterier jag hade för videoobservationerna till datainsamlingen var 
följande: 

• Videoobservationerna skulle ske inomhus. Detta eftersom jag ville 
fokusera på hur barnen valde bland det material som fanns tillgängligt i 
de olika rummen. 

• Fler än ett barn skulle delta i situationen för att jag skulle kunna se 
samspelet och kommunikationen mellan barnen. 

• Ingen lärare skulle vara deltagande i aktiviteten eftersom jag tidigare sett 
att barn vänder sig då främst till läraren, istället för sina kamrater, vid 
behov av hjälp eller att barnen vill att läraren deltar i leken. Risken finns 
då även att aktiviteten blir lärarstyrd. 

Innan datainsamlingen började skickade jag ut ett missivbrev (se bilaga 1) 
till barnens vårdnadshavare för att få tillstånd att videofilma deras barn. 
Missivbrevet godkändes först av personal och rektor vid förskolan innan de 
skickades ut till vårdnadshavare. Efter att vårdnadshavarna gett sitt 
tillåtande att barnen fick delta i studien, genomförde jag videoobservationer 
inom loppet av två veckor under de dagar då fyra- och femåringarna hade fri 
lek på egen hand, utan att de behövde dela lokaler med de yngre barnen 

 

 

 Flickor Pojkar Totalt 

Barngrupp 6 13 19 

Deltagande 5 6 11 

Bortfall 1 7 8 

 

Totalt fick 12 barn godkännande av sina vårdnadshavare att delta i studien. I 
de videofilmade situationerna deltog slutligen 11 barn då ett barn inte ville 
delta.  
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Första steget i analysen av det insamlade materialet var att transkribera 
videoobservationerna som gjorts under barnens lek. All verbal 
kommunikation skrevs ned ordagrant, samt att jag har beskrivit hur barnen 
agerar och hur de tittar på varandra. 

Under bearbetningen läste jag sedan igenom all transkriberad data och 
sorterade sedan bort de filmade videosekvenserna som jag ansåg inte gav 
mig svar på någon av mina frågeställningar, eller inte uppfyllde samtliga av 
mina kriterier.  

 

2.3 Genomförande och analys 

Vid datainsamlingen var jag en så kallad icke deltagande, men känd 
observatör. Jag använde mig av en surfplatta när jag filmade, detta då 
barnen var vana sedan tidigare av denna typ av dokumentation från lärarna 
vid förskolan. När jag valde ut vilket av rummen jag skulle observera i 
valdes detta ut slumpmässigt. Jag cirkulerade mellan de olika rummen där 
lek pågick och filmade situationer som uppfyllde de kriterier som jag hade 
på videoobservationerna (se kapitel 2.2 Urval). Jag befann mig synlig i 
samma rum som aktiviteterna skedde, men jag försökte hålla mig på avstånd 
från leken för att påverka händelserna så lite som möjligt. Patel och 
Davidsson (2011) menar att en nackdel med att vara känd, ickedeltagande 
observatör är att de observerades beteenden kan förändras då de vet om att 
de blir observerade. Därför anser de att observatören bör finnas i rummet en 
stund innan observationerna och datainsamlingen påbörjas så att individerna 
vänjer sig vid personens närvaro så att de känner sig avslappnade. En annan 
nackdel kan, enligt Patel och Davidson, vara att metoden är tidskrävande.  
 
Jag valde, efter diskussion med arbetslaget, att genomföra observationer 
under förmiddagarna på tisdagar, onsdagar och torsdagar under en period på 
två veckor eftersom flest barn var närvarande dessa dagar och tider. Dessa 
dagar hade även de äldsta barnen möjlighet att leka själva i miljöerna utan 
de yngre barnens närvaro. Två av de förbestämda dagarna föll dock bort då 
arbetslaget använde tiden för fri lek till temaarbete och utflykt. Material som 
sorterats bort är bland annat då leken efter en stund har inkluderat en vuxen 
eller ett barn som inte velat eller fått tillåtelse att delta. 

 Tid 

Antal tillfällen  Fyra dagar 

Tidsåtgång/ tillfälle ca 1 – 1,5 timme (totalt ca 4,5 
timme) 

Analyserat material (efter 
bortsorteringar) 

43 min 
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När jag därefter analyserade insamlad data utgick jag ifrån Svaleryds (2002) 
frågeställningar för observationer som blivit dokumenterade med 
videokamera, bandspelare eller liknande. Detta för att fokusera på särskilda 
områden i barnens lek och ageranden. Strax efter observationerna och under 
transkriberingen av filmerna skrev jag ned anteckningar med utgångspunkt i 
Svaleryds frågeställningar. De frågeställningar som jag har valt att utgå från 
är följande (jag har redigerat frågeställningarna något från Svaleryds 
ursprungliga formuleringar för att anpassas till denna studie): 

• Hur fri/styrd var den fria leken? Vilka material och rum hade barnen 
möjlighet att välja mellan vid den fria leken? 

• Vilka aktiviteter ägnar sig pojkarna och flickorna åt? 
• Hur bemöter barnen varandra? 
• Hur många barn deltar i en aktivitet (fördelning pojkar och flickor)? 
• Hur använder sig pojkar respektive flickor sig av materialet? 
• Vilka barn har ögon-/kroppskontakt? 
• Vilka beteenden kan ses hos barnen, med utgångspunkt i de traditionella 

könsrollerna? 

Jag besvarade frågorna för varje videoobservation och sedan sammanställde 
jag samtliga svar till varje fråga. Dessa svar har jag sedan kategoriserat 
utifrån de två frågeställningarna som ingår i studiens syfte - Vilka skillnader 
finns i val av aktiviteter mellan flickor och pojkar? På vilket sätt ger barnen 
uttryck för de traditionella könsrollerna i leken? 

 
 
2.3.1 Platser för datainsamling 
Lärarna valde ut tre av fem olika miljöer/rum varje dag som barnen fick 
välja på.  Det är i dessa miljöer som jag har samlat in data till studien. De 
rum som finns tillgängliga vid förskolan är:  

• Torget - ett större rum med flera bord där barnen har möjlighet att 
pussla, rita, leka med barbiedockor, leka med bilar på golvet eller läsa 
böcker i en soffa. Rummet används även som matsal. 

• Byggrummet – Barnen har tillgång till stora byggklossar, lego, papprör, 
bilar och tågbana. 

• Skapanderummet – Mitt i rummet står ett bord där barnen kan sitta och 
måla eller tillverka saker. I rummet finns olika skapandematerial. En del 
material står tillgängligt för barnen, andra saker måste lärarna ta ner. 

• Hemmiljön – Största delen av rummet består av plats för att kunna klä ut 
sig och leka rollekar i en hemmiljö med små matbord och stolar, spis, 
klädhängare och spegel. I en annan del av rummet finns ett bord där man 
kan sitta och spela sällskapsspel.  

• Lego/ Kiosk – Ena delen av rummet är till för lego-byggande och den 
andra är uppbyggd som en kiosk med en liten disk där man betalar och 
hyllor med matvaror. Inne i kiosken finns även ett matbord med stolar. 
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Lärarna skriver protokoll över vad barnen tidigare har varit i för miljöer. 
Detta material har jag inte tagit del av men de har beskrivit för mig att de 
använder sig av det för att få barnen att upptäcka nya miljöer och kamrater. 
Om det är någon miljö som barnet varit väldigt mycket i, och en annan som 
de varit mindre i så blir barnet tilldelad en miljö att leka i. Barnen kan även 
bil tvungna att välja en annan miljö än vad de egentligen velat om andra 
barn har valt det rummet först och det därför inte får plats fler barn där inne. 
De kan även bli tilldelade en miljö om de egentligen ville vara i ett rum där 
ett annat barn är, men som lärarna anser att de inte fungerar tillsammans. I 
varje miljö finns en ansvarig lärare, dock inte närvarande i rummet hela 
tiden.  
 
2.4 Trovärdighet och giltighet 

Enligt Patel och Davidson (2011) är det av största vikt att en studie är 
tillförlitlig. Detta blir studien genom en god validitet och reliabilitet. En god 
validitet uppnås genom att man undersöker centrala ting med studiens syfte 
som utgångspunkt. Jag har under hela studien utgått från mitt syfte och 
sorterat bort sådana fakta och data som inte haft med syftet att göra. 
Validitet handlar även om hur vida forskarens analys motsvarar verkligheten 
och Patel och Davidson (2011) menar även att om forskarens iakttagelser 
och upptäckter kan ifrågasättas påverkar detta studiens validitet.  

Vidare menar Patel och Davidson (2011) att reliabiliteten i studien beror på 
iakttagarens förmågor och värderingar hur vida studiens datainsamling blir 
tillförlitlig eller inte. Dimenäs (2007) anser att videoinspelningar stärker 
studiens trovärdighet då all verbal och fysisk kommunikation dokumenteras 
och man får chansen att titta på inspelningarna flera gånger. Detta har 
medfört att jag kunnat se fler detaljer för varje gång jag tittat på 
inspelningarna. Genom att beskriva situationer så utförligt som möjligt 
menar Dimenäs (2007) att studier får högre trovärdighet och att kvalitén i 
dessa ökar. 

 

2.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskningsstudier är betydelsefulla och av 
stor vikt för människor och utvecklingen av samhället. Vetenskapsrådet har 
tagit fram fyra huvudkrav. De fyra huvudkraven är konkretiserade mål för 
det grundläggande individskyddskravet och finns till för att skydda samtliga 
inblandade i studien så att ingen känner sig kränkt och ger en grund för ett 
bra samarbete mellan forskare och undersökningsdeltagare.  

• Information- och samtyckeskravet har följts genom att samtliga berörda 
barns vårdnadshavare har fått ut ett missivbrev där studiens syfte 
presenterades, de fick en kortfattad beskrivning av hur 
videoobservationerna kommer gå till, samt hur den insamlade 
informationen sedan skulle behandlas. Vårdnadshavarna fick även 
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lämna sitt samtycke via en talong på missivbrevet som lämnades in till 
lärare på deras avdelning. Att delta i studien var helt frivilligt och även 
om vårdnadshavare gett tillstånd till observation behövde inte barnen 
delta om de inte ville. 

• Konfidentialitetskravet har följts då de deltagande barnen har varit 
anonyma genom att namn på deltagare/lärare, förskola, avdelning samt 
samhälle har fiktiva namn eller har utelämnats helt. Jag har även i 
efterhand tagit bort namn på förskolan i missivbrevet som ligger som 
bilaga (se Bilaga 1).   

• Nyttjandekravet har uppfyllts då den insamlade informationen endast har 
används till denna studie och sedan har videor och anteckningar raderats 
när studien var klar. Videofilmer och anteckningar har under studiens 
gång förvarats i en särskild mapp på en lösenordskyddad dator som 
endast jag haft tillgång till.  

Jag har utgått ifrån dessa fyra principer så att samtliga inblandade har blivit 
informerade om studiens syfte och genomförande. Alla deltagare har varit 
avidentifierats under transkriberingen och insamlad data har endast varit 
tillgänglig för mig. 
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3. RESULTAT 
 

Här nedan kommer resultatet av insamlad data att redovisas. I de 
analyserade situationerna deltog totalt elva barn. Resultatet har delats in i 
två delar utifrån de frågeställningar som jag haft att utgå ifrån under studien. 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva de val av aktiviteter som 
barn gör under den fria leken inomhus samt om, och på vilket sätt, de 
traditionella könsrollerna kommer till uttryck. 

De frågeställningar som studien utgått ifrån är följande: 
 
• Vilka skillnader i val av aktiviteter finns mellan pojkar och flickor? 
• På vilket sätt ger barnen uttryck för de traditionella könsrollerna i leken?  

 

3.1 Flickor och pojkars lek 

På förmiddagarna hölls det först en lärarstyrd samling eller aktivitet. Efter 
denna fick barnen en och en gå fram till en aktivitetstavla där de fick välja 
vilken lärmiljö de ville leka i under den så kallade ”fria leken”. Vissa dagar 
hölls det ytterligare en lärarledd aktivitet i de olika miljöerna innan barnen 
fick fri lek. 
 
Jag har kunnat se att majoriteten av barnen i studien väljer att leka 
tillsammans med barn av samma kön som sig själva. I två skilda situationer 
har barnen valt att leka med ett barn av motsatt kön. Dessa aktiviteter var 
pussel och måla. I två situationer har två par flickor lekt rollekar i kiosken, 
detta är lekar som vanligtvis bjuder in till socialt samspel och interaktion. 
De tre resterande situationerna är med två pojkar i varje aktivitet där de valt 
att leka med Barbiedockor, prata om skolgårdslekar samt leka med tågbana.  
 
 
3.1.1 Pojkarnas lek 
I de lekar där endast pojkar har deltagit har aktiviteterna varit stillasittande, 
förutom i en där legobyggandet övergick till att leka jägare. Dessa tre 
aktiviteter skiljer sig dock åt ganska markant då lekarna innefattar olika 
typer av leksaker och inbjuder till olika slags interaktioner. 
 
Elias och Viktor - Barbiedockor 
Elias och Viktor sitter vid ett bord på torget. En snart två år gammal pojke 
sitter med vid bordet och grejar med en docka. Både Elias och Viktor leker 
med varsina manliga dockor. 

 
E: Vad bra dom åkte av! E tar av dockans byxor så den är                                                             

naken. 
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E: Den ska ha den här!                               E börjar ta på dockan en , alldeles för 
liten, rosa/lila klänning. V kämpar 
med att ta på sin docka  ett par jeans. 
Vs docka har redan en klänning på 
sig. 

E: Mäh, umfh!                                             E försöker få över klänningen över 
dockans huvud. 

V: Titta!!                                                     V visar stolt upp dockan för en lärare 
som går förbi. Han ler stort. Jeansen 
är ännu inte på. Läraren tittar inte 
tillbaka. 

E: Öööh, äh de går inte! Eller…så går de!   E provar att trä klänningen över 
armarna först men ger snabbt upp. V 
tittar runt i klädlådan. 

V: Ooooh, Elias kolla!                                  V visar upp en svart/rosa borste. 
E: Åååh, en tjejkam!                                    E tar upp ett par glittriga tjejjeans och 

försöker ta på dessa på sin docka. V 
hittar ett par svarta herrskor. 

V: Åh dom var ju fina!                                 V tar en avklädd tjejdocka och tar på 
denne de svarta herrskorna. 

V: HAHAHAHA!                                         V gapskrattar högt och länge. 
V: Vad stora skorna va på henne!                E tittar och nickar. Sen går han 

därifrån. 
 
Båda hade själva valt rum och aktivitet. I rummet fanns även böcker, garn, 
bilar, papper och pennor. Elias och Viktor valde en aktivitet som vanligtvis 
ses som en ”typisk flickaktivitet”. Pojkarna undersöker hur vida de manliga 
dockorna kan ha kvinnliga kläder och om de kvinnliga dockorna kan ha på 
sig manliga kläder. De upptäcker att de kvinnliga kläderna är för små för 
den manliga dockan och går inte att få på, medan de manliga kläderna är 
alldeles för stora till de kvinnliga dockorna och ser väldigt roliga ut på.  

Viktor håller vid ett tillfälle upp en kam och visar Elias denna samtidigt som 
han säger ”Ooooh, Elias kolla!”. Denna gest och kommentar tydliggör inte 
vad Viktor syftar på att Elias ska observera kring kammen. Elias svarar 
”åååh, en tjejkam!” och verkar inte tänka mer över kammen. Att han valde 
att benämna kammen som ”tjejkam” kan vara ett tecken på att han själv och 
killar i hans närhet inte vanligen använder denna typ av kam.  

 

Ludvig och Harry – Tågbana 
Ludvig och Harry sitter på golvet på var sin sida om tågbanan i 
byggrummet. I rummet finns, förutom tågbanan, olika byggmaterial såsom 
stora legobitar, ett stort pussel och småbilar. I rummet finns tre andra pojkar 
som leker med byggmaterialen. En lärare kommer och tittar till barnen då 
och då. 
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L lastar på små träbitar på sitt tåg 
med hjälp av en magnetisk lyftkran. 

H kör ett annat tåg över en bro. När 
han kommer fram till en kurva spårar 
första vagnen ur. 

L: Oj! Hur gick det Harry? 
H: Det gick bra! Man kan ju bara  
lyfta upp den igen bara. Sådär!   

H lyfter tillbaka vagnen på spåret och 
flyttar några andra vagnar som står 
framför hans tåg på spåret. 

H: Nu kommer jag bort till dig. Tuff tuff! 
L: Ställ tåget här så kan jag lassa till dig.   
  L pekar framför sig, mellan sitt tåg 

och lastkranen. 
H kör fram tåget där L pekat.  

L: Schhhh                                                    L lastar över en träbit från sitt tåg till 
Hs tåg.  

L: Varsego o kör nu! 
H: Tack tack!                                             H tittar på L och ler, sen kör han 

vidare med tåget. 
 

Båda pojkarna pratar lugnt och vänligt till varandra. De hjälps åt vid 
problem som uppstår och Ludvig visar empati genom att fråga hur det gick 
för Harry när hans tåg spårade ur. Harry och Ludvig har vid flera tillfällen 
ögonkontakt då de samtidigt ler mot varandra. Barnen är lugna och sitter 
stilla på golvet. Lugna och stilla är sett som flickigt beteende. Att leka med 
tågbanan kan däremot ses som en pojkaktig aktivitet, då denna aktivitet 
handlar om fordon och teknik, något som hör till pojkar enligt traditionella 
könsnormer.  

 
Tankar kring skolgårdslek 
Elias och Fredrik är i MA/NO- rummet. Situationen utspelar sig vid 
legohörnan samma tillfälle och i rum som Kiosksituation 2. De har 
möjlighet att leka med lego eller leka i kiosken tillsammans med de andra 
två flickorna. Båda pojkarna står upp. Elias lyssnar på vad Fredrik berättar 
om skolraster. 

F: På rasten, då, då kan vi leka krig och ha  
snöbollskrig och….och göra snöänglar  
och frå…..och jag ska fråga om jag får  
ta med min pulka och åka pulka på   
pulkabacken.                                            

F pratar samtidigt som han rör 
sig lite runt där de båda står. 
Han söker ingen ögonkontakt 
med E. 

  E sätter sig ner på golvet. 
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F: man kan göra snöänglar! E kör med en legobil på golvet. 
E: Mmh. 
F: Eller så kan vi göra jägare och spårkatt!   F tittar på en pojke som leker 

ensam med Lego. 
F: Vi kan vara två jägare och en spårkatt. 
 Osså är en tjuv som gör fotspår. Då  
 måste jägaren och katten ha en pulka 

på och sen springer dom efter dom!           E ställer sig snabbt upp och 
börjar springa. 

E: Såhär? Poff poff                                         E låtsas skjuta med en pistol.               
Avslutar med en spark i luften  

F: Ne nej! Dom har pistoler och gevär vettu, 
 Såhär.                                                           F börjar springa runt i rummet 

och låtsas skjuta gevär. Låter 
som ett maskingevär. E tröttnar 
och går och leker ensam med 
legobilen igen. 

 
Fredrik pratar om hur det blir att börja skolan till hösten. Till en början 
pratar han lugnt och Elias lyssnar intresserat.  Snart övergår Fredrik till att 
prata och röra på sig snabbare samtidigt som han tittar ner i golvet. Elias 
slutar då titta och lyssna och fokuserar då istället på sitt Legobygge igen. 
När Fredrik säger ”…springer efter dom!” (med betoning på springer) 
ställer sig Elias upp och springer runt i rummet. Fredrik pratar mest högt 
med sig själv.  

Fredrik har i början av situationen en lugn ledarroll där Elias lyssnar på 
honom. Detta övergår sedan till en monolog där han är självfokuserad och 
introvert då han inte tar in hur Elias reagerar på berättelsen. Det visar sig 
genom att han går in i sitt samtalsämne och pratar mest för sig själv. Han 
tittar ner i golvet och söker ingen kontakt med Elias. Under monologen är 
Fredrik energisk, rör sig över rummet och hörs högt.  

Elias är mestadels lugn och lyssnar till det som Fredrik berättar. Elias är 
intresserad av att vara med i samtalet men när Fredrik slutar titta på honom 
och pratar på i snabb fart tröttnar Elias. Elias får där med ingen respons eller 
bekräftelse från Fredrik. Elias väljer att, istället för att ge Fredrik sin 
uppmärksamhet, fortsätta med sitt legobygge. Han får ett kort infall där han 
springer runt och låtsas skjuta pistol, men så snart Fredrik rättar honom 
genom att säga ” Ne nej! Dom har pistoler och gevär vettu, såhär.” och börjar 
låta på ett annat sätt mot vad Elias gjorde så tröttnar Elias och återgår ännu 
en gång till sitt Lego. 
 

 
3.1.2 Flickornas lek 
 
I de lekar där endast flickor deltog lektes det rollekar. I rummet hade de 
även tillgång till lego men samtliga valde att leka rollek i kiosken. Lekarna 



 

26 
 

utgjorde ett maktspel mellan barnen där, i båda situationerna, en av 
flickorna styrde leken. 
 
 

Felicia och Klara – Mamma och bebis 
Leken utspelar sig vid en kioskhörna i MA/NO-rummet där barnen har 
tillgång till utklädningskläder, bord och stolar, matvaror och bestick/porslin. 
Mer i rummet är en tjej som sitter ensam och läser en bok. En lärare sitter 
vid ett bord i rummet och jobbar på sin surfplatta. Klara, som är bebis i 
leken, sitter på en stol vid bordet och dinglar med benen. Felicia står vid 
hyllan med matvaror. 

F: Vill du ha en macka?                           F vänder sig om och tittar på K. K  
nickar. 

 
K: Smöj!                                                   K Pekar på smörpaketet på bordet. 
 
K: Smö smö!                                             F tar fram en bricka. K kryper fram 

till F. 
F: Vill du ha sånt på?                              F visar upp ett russinpaket. K 

nickar. 
F: Och sånt på? Och sånt? Och sånt på?  

F pekar på alla matvaror på 
hyllorna. K nickar och tar tag i en 
strutglass i tyg. 

F: NEEJ! Den, den…ska…ju sitta dääär!    
Inte så!                       

F tittar argt på K och tar tillbaka 
glassen. K börjar då plocka med ett 
blått gosedjur som ligger i en 
kundkorg.  

F: Nej, ta inte ur den!                               K kryper tillbaka och sätter sig på 
stolen igen. F går till bordet med 
brickan. 

F: Okej, tar en macka, smör.                   F Fixar med mackan.  
 
När Klara sitter stilla på stolen frågar Felicia henne vänligt om vad hon vill 
ha på sin macka. Men när hon krupit ner på golvet och börjar ta plats i 
leken, genom att plocka med saker, blir Felicia irriterad. När Klara krupit 
tillbaka till stolen fortsätter Felicia lugnt med smörgåsen. I leken har barnen 
mycket tydliga, flickiga/kvinnliga roller. Klara är en bebis som ska sitta 
stilla och inte greja med "mammans" saker. Felicia har en mammaroll där 
hon är omhändertagande mot bebisen genom att ge denna mat och dryck. 
Hon är samtidigt bestämd när bebisen/Klara inte gör så som hon tycker är 
okej. Felicia är den som sätter reglerna för leken. 
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Alma och Camilla– Kattlek 
I samma rum finns även Lego som vid samma tillfälle används av tre 
pojkar. Ingen lärare är närvarande i rummet. Alma tar på sig en väska med 
kattmotiv på sitt huvud. Camilla ger då henne rollen som katt.  

A trär på kattväskan på sitt huvud. 
C: Hej då katten! Hej då katten!  
A: Hej då säger hon.                                   A försöker gå in genom kioskens dörr 

men C stoppar henne. 
 
C: Nej katten!                                             A går runt hörnet på kioskväggarna 

och kommer in den vägen. 
C: Nej! Du är inte min katt! 
A: Men, men jag vill vara med i din lek! 
C: Du ÄR med i leken.  
 Men du får inte sova över i alla fall!        A tar av sig väskan och hänger den på 

en stol. Hon sätter sig sedan på golvet 
A: ”Lille katt, lille katt, lilla lilla kaaatt.  
 Lille katt, lille katt, lilla lilla katt.  
 Lille lille krokodil, har du någon bil.”      A tar snabbt tre skålar som står på 

bordet och gömmer under bordet 
 
C: Neeeej! Katten!                                     A ger tillbaka skålarna 
C: Du är inte min katt!  
A: Får jag va med i din lek? 
C: Du ÄR med i min lek! 
A: Men då måste jag få va din katt. 
C: Men du måste…jag är allergisk mot katter. Atcho!  
 

Denna roll som katt är en passiv roll som kräver att någon annan talar om 
för ”katten” vad denne ska göra. Alma går in i kattrollen men Camilla vill 
inte ha rollen som kattens matte, detta gör att Alma inte känner sig delaktig i 
leken och frågar om hon får vara med och leka. Som svar ger Camilla henne 
”du ÄR med i leken. Men du får inte sova över iallafall ” och ” Men du 
måste… jag är allergisk mot katter.” Även om hon påstår att Alma är med i 
leken visar hon tecken på att inte vilja ha med henne då hon avslutningsvis 
säger att hon är allergisk mot henne/katter. 

 

3.1.3 Lekar där flickor och pojkar leker tillsammans 
De två situationer där pojkar och flickor lekt tillsammans har varit av olika 
karaktär. Den ena (Oskar och Klara målar) var en stillasittande aktivitet där 
samspelet utgjordes av verbal kommunikation. Den andra situationen 
(Nadja och Ludvig pusslar) var betydligt livligare och utvecklades till bus 
mellan barnen.  
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Oskar och Klara målar 
Klara och Oskar är i skapanderummet, av läraren har de fått tillgång till 
papper och färgpennor. Fem barn sitter runt ett bord tillsammans med en 
lärare. Läraren pratar med tre av barnen vid ena sidan av ett långt bord, de 
andra två – Oskar och Klara – sitter på andra kanten och pratar med 
varandra samtidigt som de målar. 

O: Ska jag rita en sol till dig?                       O Tittar på sitt papper 
 
K: Ser du löven?                                           Pekar på sitt papper och tittar sedan   

på O 
O: Kolla, jag kan rita en sol!  
Kolla här vilken sol!                                     O Tittar på sitt papper. K tittar på 

hans teckning. Båda sitter tysta en 
stund och målar. 

O: Schhh….Bränner solen!  O målar över sin sol med en röd 
penna. K tittar på. O tittar upp på K 

 
K: Men solen är faktiskt en sån här gul färg!   
   K tittar på när O målar. 
O: solen är stormig, kolla!                           
   K tittar på Os teckning och tar sedan  

fram en gul penna. 
K: Men solen har faktiskt en sån färg!            K räcker pennan till O. O lägger ifrån 

sig den röda pennan och tar den gula. 
O: Ge mig den! NU kom solen!  
Se vilken stor sol!                            O målar en ny gul sol på baksidan av 

sitt papper. K fortsätter måla på sin 
teckning.  

 

Oskar söker uppmärksamhet från Klara vid flera tillfällen genom att be 
henne titta på hans teckning. Klara tittar på teckningen och ”rättar” honom 
vid två tillfällen då han målar en röd sol istället för en gul som hon tycker 
solen bör ha. Klara ger på så sätt respons till Oskars teckning. Oskar tittar 
inte på Klaras teckning och svarar endast kort på en utav Klaras 
kommentarer. Oskar söker bekräftelse genom verbal kontakt men tittar 
endast upp från sin teckning en gång för att titta åt Klaras håll. Klara  tittar 
på Oskar och hans teckning vid flera tillfällen under samtalets gång. 
Situationen är en relativt passiv aktivitet då barnen är stillasittande och båda 
agerar lugnt. Passivitet ses som en kvinnlig roll. Oskar söker bekräftelse och 
vill bli hörd/sedd. Klara bekräftar Oskar genom att titta på och kommentera 
hans teckning. 

Vid denna situation hade båda barnen vid valstunden valt att vara i 
skapanderummet. Väl där hade läraren först tilldelat barnen en uppgift i 
skapanderummet att måla någonting ur sagan om Bockarna Bruse. Efter att 
de blivit klara med uppgiften berättar läraren att de inte fick använda sig av 
annat material, men att de nu fick måla vad de ville. Samtliga barn som 
denna dag valt att vara i skapanderummet fick alltså valmöjligheten att välja 
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vilken miljö de ville vara i, men de fick inte välja vilken typ av 
skapandeaktivitet. Läraren var inte heller inblandad i den aktivitet som de 
observerade barnen genomförde. 

 

Nadja och Ludvig pusslar 
Nadja och Ludvig hade valt att pussla på torget, en stillasittande aktivitet 
som kräver koncentration. Istället för att sitta still förflyttar sig Nadja runt 
pusslet och börjar busa med Ludvig.  

N: Vi kan bygga tillsammans!! 
L: Aaa                                                        N puttar sina pusselbitar närmare L så 

båda ska nå. 
N: NU BYGGER VI!! Bygga bygga cho cho 
bygga bygga cho cho!                                 N springer snabbt runt L för att sitta 

mitt emot honom. L placerar en 
pusselbit fel 

N: NEJ DEN SKA SITTA DÄR! 
L: Ha…en ska (mumlar något ohörbart 
N: Hahahaha                                              N skrattar och viftar lekfullt/retligt en 

pusselbit framför Ls ansikte. L ler upp 
och försöker ta pusselbiten. N slänger 
sig bakåt och skrattar samtidigt som L 
fräser tyst. L kittlar N en liten stund 
och båda skrattar. De åter går sedan 
till pusslet. 

 
N: Fel håll! Fel koll!                                  L lägger en pusselbit upp och ner. 
L: Koll! Haha 
N: Hihi                                                      Båda pusslar tyst en liten stund och 

sedan ropar en lärare på L att komma 
och titta på en traktor ute på gården. 

Läraren: Men Ludvig ska du inte komma  
Och titta vad spännande det är? Ludvig?     
Ludvig!                                                       L ignorerar att läraren ropar. N 

springer bort till fönstret för att titta 
medan Ludvig väljer att fortsätta 
pussla. 

N: Rutschkanan! Hej då rutschkanan!   
Ludvig kom!             L springer fram och ställer sig bredvid 

N och tittar ut. 
 

Nadja är den som tar initiativ i leken, utan att det blir ett maktspel. Leken är 
på bådas villkor och båda tar plats. Nadja är högljudd och skojar med 
Ludvig. Ludvig visar tydligt att han uppskattar Nadjas agerande och svarar 
med att skratta och busa tillbaka. Busandet avbryts av att en lärare ropar på 
Ludvig för att han ska komma och titta på en traktor som åker över 
förskolans utegård. Nadja springer dit trots att inte läraren ropat på henne. 
Ludvig sitter kvar tills dess att även Nadja ropar. I denna situation har 
barnen valt en gemensam aktivitet där de samspelar både för att hjälpas åt 
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med pusslet och för att ha roligt tillsammans. Denna aktivitet blir dock 
avbruten av läraren. Detta var den enda av de observerade situationerna som 
blev avbruten av en lärare. Jag valde att, trots lärarens inblandning, använda 
mig av den insamlade datan eftersom läraren inte påverkade lekens 
utformning.  

Nadja har i leken en framåtdrivande och högljudd roll, något som ses som 
ett pojkaktigt beteende. Ludvig är till en början något tillbakadragen och 
försiktig, vilket ses som flickaktiga egenskaper, men följer sedan efter 
Nadjas initiativ till att busa.  

 
 

4. DISKUSSION  
 

Här i diskussionsdelen kommer jag att först att diskutera videoobservation 
som kvalitativ metod och de för- och nackdelar som jag kunde se med denna 
metod.  

Under resultatdiskussionen sammankopplas studiens syfte och resultat med 
den teoretiska bakgrunden. Resultatdiskussionen är indelad i två kategorier 
"Pojkar och flickors val av lek" samt "Traditionella könsrollers uttryck i den 
fria leken" vilka avser att svara på studiens två frågeställningar: 

• Vilka skillnader i val av aktiviteter finns mellan pojkar och flickor? 
• På vilket sätt ger barnen uttryck för de traditionella könsrollerna i leken?  

 

4.1 Metoddiskussion  

Min förförståelse inför studien kan ha påverkat datainsamlingen och 
analysen av resultatet då även jag som observatör har en förutfattad mening 
kring vad som anses pojkigt och flickigt. Detta kan ha påverkat mina val av 
datainsamlingar då jag undermedvetet har valt att gå in i vissa rum och filma 
vissa situationer.  Trots detta anser jag reliabiliteten i studien har varit 
trovärdig då jag varit medveten om mina egna värderingars betydelse för ett 
neutralt förhållningssätt till den insamlade datan. Studien har även en god 
validitet då onödig information har sorterats bort och endast den information 
som haft med syftet att göra behölls. Tallberg Broman (2002) är kritisk till 
forskning där pojkar och flickors ageranden redogörs. Hon menar att det 
oftast är de barn som hörs och syns mest som blir observerade och därför 
blir det endast dessa barn som får representera samtliga flickor och pojkars 
könsroller. Detta är någonting som jag har tagit med mig och varit medveten 
om inför datainsamlingen och analysen. Jag har observerat olika typer av 
leksituationer i förskolan, inte enbart där barnen hörs mycket och tar plats.  
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Den kvalitativa metoden, videoobservation, valdes med studiens syfte som 
utgångspunkt. Syftet med studien var att undersöka barns val av aktiviteter 
under den fria leken inomhus, samt om traditionella könsroller kom till 
uttryck. Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativa metoder, som 
observationer, är lämpliga  vid studier kring individers relationer och 
handlingar. Genom att använda mig av videoinspelning vid observationerna 
har studiens reabilitet höjts. Detta då jag kunnat återge situationerna korrekt 
och då den faktiska situationen har lagrats, både verbalt och 
handlingsmässigt genom videoinspelningen, har jag kunnat titta på 
situationerna flera gånger och  där med kunnat se ytterligare detaljer som 
jag inte såg vid första tillfället  (Patel och Davidson 2011). Enligt Wegner-
Godée (2003) är videofilm ett kraftfullt verktyg där den filmades kan ses 
direkt efter situationen och där med kan exakta handlingar, rörelser eller 
röstlägen kan man se situationen om och om igen efteråt.   

De nackdelar som jag var medveten om var att barnen kan agera annorlunda 
mot vad de hade gjort om kameran inte hade varit i närheten, detta eftersom 
de kan känna sig obekväma. Detta är något som Patel och Davidson (2011) 
styrker då de menar att observatörens närvaro kan påverka individernas 
beteende. De menar även att videoobservationer kan vara tidskrävande. 
Detta är något som erfarits under insamling av data då förhållandena vid 
datainsamlingen förändrades. Från början skulle jag haft tillgång till tre hela 
förmiddagar då avdelningen hade fri lek. Vid förskolan där 
videoobservationerna genomfördes startades ett nytt temaarbete upp under 
tiden för datainsamlingen. Detta medförde att två dagar för observationer 
föll bort plus att halva förmiddagen hade barnen lärarstyrda aktiviteter och 
jag kunde därmed inte samla in så mycket material från den fria leken. Detta 
gjorde att jag behövde fler dagar för insamling av material än vad jag hade 
räknat med. Mycket av den insamlade datan har även fått sorteras bort då 
jag upplevt att barnen känt sig obekväma med att bli filmade och då en 
lärare har deltagit i leken efter en stund.  

Jag anser att rätt typ av data till mitt syfte har samlats in då detta avsåg att 
undersöka pojkars och flickors val av aktiviteter under den fria leken 
inomhus, samt om traditionella könsroller kom till uttryck. För att 
undersöka detta var det av stor vikt att barnens lek inte stördes av att en 
vuxen styrde lekens innehåll och barnens val av lek.  

Såhär i efterhand har jag saknat material från lekar i andra miljöer där 
endast flickor lekte. Detta då jag misstänker att jag kunnat få ta del av andra 
typer av lekar och där med sett andra typer av roller hos flickorna än vad jag 
nu fick ta del av. Tyvärr fick flera lekar av andra typer sorteras bort när jag 
analyserade datan eftersom lärare kom in i leken och påverkade lekens 
utformning för mycket för att jag skulle kunna se det som barnens egen lek. 
Jag hade även velat ta del av när endast pojkar lekte i kiosken för att då 
kunnat se om även pojkarna hade intagit maktpositioner på samma sätt som 
flickorna. Ett sätt att få del av detta hade kunnat vara att jag placerat ut 
barnen vid olika miljöer för att sedan jämföra hur leken såg ut beroende på 
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vilken konstellation med barn som lekte i miljön, men detta hade resulterat i 
att jag ändrat villkoren för den fria leken. 

Studien genomfördes i förskolans fria lek. Faktorer som avgör hur styrd den 
fria leken är bland annat hur vida barnen har fått välja miljö själva eller om 
de blivit tilldelade rum. Rent praktiskt så kanske inte alla barn på 
avdelningen får plats att leka i ett rum och samma rum tillsammans även om 
de vill det. Val av rum skedde vid förskolan genom turordning och det barn 
som får välja rum först har flest valmöjligheter jämfört med det barn som får 
välja sist och flera rum kanske är ”fulla”. Vid förskolan tillämpades 
aktiviteten ”valstund”. När barnen valde rum gjorde de flesta sitt val baserat 
på vilken miljö deras vänner, som valt innan, valt och satte sedan upp sitt 
namn på samma miljö som dem. Många av gångerna tillät läraren detta men 
vissa tillfällen valde hen istället att tilldela en annan miljö till barnet 
eftersom läraren anser att just den barnkonstallationen ofta brukar vara 
missgynnande för barnet/barngruppen. Denna handling från läraren 
påverkar därmed att valet av lek blir mindre fri. Leken kan dock ändå ses 
som relativt fri när barnet väl är i rummet och får välja fritt bland de 
aktiviteter som finns erbjudna där. Vid observationerna som jag har 
analyserat hade ett utav de elva observerade barnen blivit tilldelad annan 
miljö än vad de egentligen ville välja.  

Eidevald (2009) har i sin studie undersökt hur lärare förhåller sig till de 
förväntningar denne har på pojkar och flickors beteenden. I hans studie 
framkom det att flickor och lugna pojkar paras ihop med de typiska 
pojkarna, alltså de som hörs mer, för att dessa ska bli lugnare. Vid förskolan 
har lärarna möjlighet att styra barnens val av miljö med hjälp av 
aktivitetstavlan. Detta gör att pojkar som gärna, enligt läraren, leker stökiga 
lekar tillsammans blir delade på av lärarna, vilket resulterar i att pojkarna 
istället leker lugnare lekar på var sitt håll och blir där med mer 
könsöverskridande än om de fått välja fritt.  Kanske hade könsrollerna blivit 
annorlunda om barnen fått gå till de rum som de egentligen ville 
tillsammans med sina kompisar utan att bli styrda av lärare vid valstunden. 
Att slopa valstunden hade eventuellt där med resulterat i att pojkarna haft en 
vildare lek och hade flickorna valt lugna lekar. 

Vid en situation där en grupp barn valt att vara i skapanderummet blev de 
först tilldelade en uppgift av läraren att rita något ur sagan om Bockarna 
Bruse. De fick tillgång till papper och färgpennor. Fem barn sitter runt ett 
bord tillsammans med en lärare. Efter uppgiften har genomförts berättar 
läraren att nu får de inte ta fram annat material i rummet, men de får lov att 
måla precis vad de vill. Samtliga barn  i denna situation fick alltså själva 
välja miljö, men när de var i rummet fick de inte själva välja aktivitet. Hur 
leken hade utvecklats om barnen fått möjlighet att välja annat material i 
rummet vet vi inte nu. Kanske hade barnen valt att byta platser och sitta 
bredvid någon annan kompis och detta samtal mellan barnen hade inte 
uppstått.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Studien har undersökt pojkar och flickors val av lek samt hur traditionella 
könsroller har kommit till uttryck i leken. Här nedan kommer resultatet av 
studien att diskuteras i förhållande till bakgrunden.  

 

4.2.1 Pojkar och flickors val av lek 
För att urskilja ett mönster i pojkar och flickors typ av lek har jag har 
försökt hitta gemensamma nämnare i de olika lekarna och sedan kopplat 
dessa till forskningen i studiens bakgrund. 

I de två situationerna där endast flickor deltog ägde leken rum i kiosken. I 
båda situationerna förekom maktroller där ett barn var passiv och den andre 
ledde lekens utformning genom att tala om för den andre vilka regler som 
gällde. Enligt Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) 
undersöker barn genom lek deras möjlighet att påverka och bestämma. 
Genom att hävda rätten till sin lek kan barn utöva makt över de andra 
barnen. Det barn som tagit initiativ till att starta en lek uppfattar sig själv 
ofta som ledaren för leken och att de andra barnen ska följa dennes regler. 

I lekar där endast pojkar deltog var två av dessa lekar lugna och 
stillasittande (”Elias och Viktor – Barbiedockor” och ”Ludvig och Harry – 
Tågbana”). Den tredje situationen (”Elias och Fredrik – Skolgårdslek”) 
med endast pojkar som deltog var ett lekfullt samtal där situationen sågs 
som desto livligare och mer högljudd.  De lugnare situationerna var leken 
med tågbanan och lek med barbiedockorna. Trots att tågbana mest ses som 
en aktivitet för pojkar är den vid observationstillfället både lugn, tyst och 
stillasittande vilket annars kategoriseras som ”flickegenskaper”. 
Barbiedockor ses där emot som lek för flickor. Denna situation utförs även 
på ett traditionellt ”flickigt” sätt, likt situationen vid tågbanan. Enligt social 
inlärningsteori lär sig och agerar barn utifrån det sociala kontext som de 
tillhör. De konstellationer som pojkarna bildat resulterade i lugnare lek. 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att barnens ageranden är ett resultat av 
den sociala kontext som de deltar i.  Om pojkarna hade lekt i en annan 
barnkonstellation, eller ytterligare barn hade deltagit, hade leken kanske 
utvecklats annorlunda och pojkarna hade kanske istället visat tecken på 
vildare och mer ”traditionell” pojklek. Elias deltog i två av situationerna 
(”Elias och Viktor – Barbiedockor” och  ”Elias och Fredrik – 
Skolgårdslek”). Han förhåller sig relativt lugn i båda situationerna men 
påverkas av Fredriks energiska samtal och dras med i ögonblicket och gör 
livliga rörelser samtidigt som de samtalar. Detta är ett tecken på att sociala 
faktorer påverkar lekens utformning. 

Över lag har pojkarnas lekar varit relativt lugna. Detta kan vara ett resultat 
av lärarnas valstund innan den så kallade fria leken. Valstunden som lärarna 
arrangerade inför leken begränsade barnen att bland annat vara för många i 
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samma rum, samt uppmuntrade och ibland styrde barnen till att välja ett 
annat rum mot vad de egentligen velat. Dolk (2013) har i sin studie sett 
fördelar med aktiviteten ”valstund”. Genom valstund får lärarna möjlighet 
att påverka barnen på ett positivt sätt att testa på nya lekar och lära känna 
kamrater i gruppen som denne annars inte hade umgåtts med. Enligt Dolk 
(2013) är den fria leken beroende av styrning och begränsningar och att 
valstunden kan vara en del av detta. 

I studien blev en pojke ombedd att välja ett annat rum då det, enligt läraren, 
ofta leder till vildare lekar när han och hans kompis leker tillsammans. 
Valsituationen beskrivs här nedan: 

Fredrik står vid aktivitetstavlan för att välja miljö. Till höger 
om tavlan sitter en lärare som tar emot barnen ett och ett för att 
anteckna barnens val, inför framtida valstunder, och se till så 
att det inte blir för många barn i något rum. 

F: Hmm…vilket rum valde Simon?  
L: Han är i byggen. Du får välja ett annat rum. 
F: Varför då? Jag vill leka med Simon! 
L: Nej, det brukar ju bli så stökigt och högljutt när ni leker 
ihop. Du kan få vara i Matte/No (jag har valt att kalla denna 
miljö Lego/kiosk). Det är ju nästan ingen som valt den miljön 
än och du har bara varit där tre gånger. 
 
Fredrik sätter upp sitt namn i rutan för den giva miljön och 
springer sedan bort dit. 
 

Om läraren hade valt att låta Fredrik och Simon leka tillsammans hade detta 
kanske påverkat barnens lek då barn anpassar sin lek till den sociala 
situation som de befinner sig i. Eftersom läraren valde att dela på pojkarna 
vet läraren om sedan tidigare att när dessa två leker tillsammans tenderar 
leken att bli stökigare jämfört med om de leker med andra barn.  

I två situationer (Oskar och Klara målar och ”Nadja och Ludvig pusslar”)  
lekte en pojke och en flicka tillsammans. Dessa två aktiviteter, med barn av 
båda könen, visar på att barnens lek blir könsöverskridande för ett av 
barnen. Den ena aktiviteten, målande i skapanderummet, var relativt 
begränsad av läraren som var ansvarig för det rummet under leken. Barnen 
hade därmed möjlighet att välja vilket rum de ville vara i, men ej vad de 
ville skapa med för material. Detta resulterade i en stillasittande aktivitet där 
båda barnen var koncentrerade på sitt skapande. Samspelet mellan barnen 
yttrade sig i en dialog emellan dem. Aktiviteten kan därmed ses som en 
typisk ”flickig” aktivitet. Oskar gör där med ett könsöverskridande i valet av 
lek, medans Klara valt aktivitet enligt könsnormen.  

Den andra observationen, med ett barn av varje kön, var” Nadja och Ludvig 
pusslar”. Aktiviteten, att pussla,  är vanligen en aktivitet som kräver lugn 
och koncentration men här utvecklades situationen till att bli en livlig 
aktivitet som var livligt och högljutt bus mellan barnen. Detta är tecken på 
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att barnens lek och kommunikation fokuserade främst på det sociala 
samspelet emellan Nadja och Ludvig snarare än att få klart pusslet. De söker 
både verbal och fysisk kontakt under leken. Leken är vildare och kan därför 
ses som en mer ”pojkig” aktivitet. Nadja gör därmed könsöverskridande och 
Ludvig agerar enligt normen. 

 

4.2.2 Könsrollers uttryck i den fria leken 
I de observerade situationerna, som beskrivits i resultatet, har barnen antagit 
olika typer av roller. I två av situationerna har jag kunnat se ett maktspel där 
barnen har hävdat sin rätt till leken och att vilja ha kontroll över vad som 
sker. Båda dessa situationer ägde rum i kiosken och i båda situationerna 
deltog två flickor (”Felicia och Klara – Mamma och bebis” och Alma och 
Camilla– Kattlek).  

Jag har även sett ett exempel på situation där barnen leker på lika villkor 
och där samtliga trivs med sin roll i leken. I denna situation deltog två 
pojkar (Tågbana) där båda pojkarna har ett samspel där de visar 
uppskattning mot varandra och trivs tillsammans. Där med har de båda 
omtänksamma roller. Omtänksamhet och empati ses som en typisk flickig 
egenskap. Att båda pojkarna visar omtanke mot varandra, via både verbal 
dialog, blickar och handlingar mot varandra, kan tolkas som att båda 
pojkarna trivs med det sociala samspelet emellan dem och de uppskattar 
varandras närvaro.   

I andra lekar har jag sett barn som söker bekräftelse av det andra barnet 
genom att be dem titta på dem eller vad de skapat. I en av dessa aktiviteter 
deltog ett barn av vardera kön (Oskar och Klara målar) och i en annan 
deltog två pojkar (Tankar kring skolgårdslek). 

Hellman (2010) har i sin studie kategoriserat beteenden som förskollärare 
ser som typiska för pojkar och flickor. Enligt dessa är "typiska pojkar" 
högljudda, stökiga och kräver mycket av lärare för att till exempel lugnas 
eller dämpas. Vidare beskriver Hellman även de pojkar som istället för 
"typiska" ses som "himla goa pojkar" och där med även som 
könsöverskridande beteenden. Dessa är de pojkar som är lugna, 
hjälpsamma, omhändertagande och självgående. Dessa pojkar har där med 
även tagit till sig de normer som den svenska förskolan arbetar för att  lära 
ut. Helleman beskriver även  typiska flickorna som lugna och hjälpsamma. 
Dessa flickor och de "icketypiska" pojkarna används ofta av lärare som 
hjälpfröknar och paras ihop med de typiska pojkarna för att få dessa att bli 
lugnare. I min genomförda studie har jag, till skillnad från Hellman, inte 
undersökt hur lärarna tänker kring pojkighet och flickighet utan endast tittat 
på hur barnen leker och utifrån detta kategoriserat pojkar och flickors lek i 
förhållande till traditionella könsroller. Dessa kategoriseringar diskuteras 
här nedan.   
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Tecken på traditionella könsroller 
Fredrik (Tankar kring skolgårdslek) visar tecken på traditionella könsroller 
då han är energisk och högljudd i sitt samtal med Elias. Enligt Connell 
(2006) är dessa egenskaper något som inom det västerländska samhället ses 
som manligt.  Även Tallberg Broman (2002) diskuterar manliga egenskaper 
och menar på att pojkar ofta anses som högljudda. Trots att det endast kan 
vara ett fåtal högljudda pojkar i en grupp är det dessa som får mest 
uppmärksamhet och får därmed representera samtliga pojkar i gruppen. 

I situationen ”Alma och Camilla– Kattlek” tilldelas Alma en roll som katt 
då hon tar på sig en väska på huvudet som har en katt som motiv.  
Evenshaug och Hallen (2001) återger Meads tankar kring social 
inlärningsteori och samhällets påverkan på barns utveckling. Enligt Mead 
formas barns identitet av andra personers ageranden och uttalanden mot och 
kring barnet. Detta innebär alltså att Camilla, blir den som tilldelas en 
ledarroll eftersom hon har möjlighet att verbalt berätta för katten vilka regler 
som hon anser gäller. Camilla använder även ordet ”katt” istället för namn 
när hon pratar med Alma, vilket stärker både hennes roll som ledare och 
Almas passiva roll som katt. Camilla visar tydligt i leken att hon vill ha 
kontroll över lekens regler och utveckling genom att vid  flera tillfällen tala 
om för Alma att hon inte får göra på vissa sätt. Detta känner Alma av och 
frågar om hon får vara med i leken, en lek som hon redan deltar i. Camilla 
svarar att hon är med i leken men avslutar sedan med att berätta att hon inte 
längre kan vara kattens ägare eftersom hon är allergisk mot katter.  
Alma har i leken en traditionellt kvinnlig könsroll då hon är tystlåten och 
passiv i sin roll som katt. Enligt Connell (2006) är egenskaper för den 
kvinnliga könsrollen passiv, känslosam, utåtriktad och mild. Även i 
situationen ”Felicia och Klara – Mamma och bebis” förekommer samma 
typer av roller som beskrevs ovan. Där har Felicia, en omhändertagande roll 
som mamma där hon ser till att bebisen, Klara, får mat. Felicia är vänlig, 
men bestämd, mot Klara under lekens gång. Klara har en relativt passiv roll 
som bebis där hon ibland försöker ta plats i leken. Båda har tydliga 
kvinnliga/flickiga roller då de även valt en traditionell ”flicklek” som 
mamma och barn. Svensson (1992) skildrar Bandura som menar på att 
flickor tidigt främjas att utveckla empati och visa intresse för relationer. 
Flickor uppmuntras även att agera lugnt och inte vara till besvär. Genom 
Felicias och Camillas bestämdhet i lekarna mot Klara och Alma förstärks de 
traditionella rollerna som flickor för Klara och Alma då dessa förväntas vara 
lugna och sitta stilla. 
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Tecken på könsöverskridanden 
Det jag kunde se var att flertalet av pojkarna valde att hålla sig till lugnare 
aktiviteter och att en flicka ville leka mer vilt. Dessa karaktärsdrag strider 
mot de traditionella genusnormerna. Här nedan beskrivs dessa situationer 
mer ingående med koppling till bakgrunden. 

I båda situationerna där barn av olika kön lekte tillsammans kunde både 
traditionella könsroller ses hos det ena barnet, samtidigt som det andra 
barnet gjorde uttryck för könsöverskridanden. I målarsituationen, vilket var 
en lugn och stilla situation, följde Klara de traditionella könsrollerna för vad 
och hur en flicka förväntas agera. Hon är lugn och visar hänsyn mot Oskar 
genom att ge honom uppmärksamhet och uppskattning när han visar upp sin 
teckning. Oskar gör däremot uttryck för könsöverskridande då pojkar inte 
förväntas syssla med lugna aktiviteter enligt de sociala könsnormer som 
finns. Oskar kan därför ses som en, som Hellman (2010) beskriver det som, 
”himla go pojke”. Han kräver ingen energi från läraren som under 
aktiviteten finns närvarande i rummet och hjälper andra barn. Hellman 
beskriver att behovet av hjälp och lugnande från lärare ses, av lärare, som ett 
tecken på ”typiska pojkar”.  

I pusselsituationen var Nadja den pådrivande och initiativtagande till att 
vilja busa med Ludvig. Hon pratar högt och är livlig i sina gester. Då hon är 
en flicka som tar plats och hörs mycket är hon en som Hellman (2010) 
beskriver som ”en härlig Pippilångstrumptjej”.  När läraren sedan ropade på 
Ludvig att komma och titta på traktorn ute på gården valde han att sitta kvar 
och pussla. Istället kom Najda till fönstret och ville se traktorn. Enligt 
Evenshaug och Hallen (2001) utvecklas könsnormer utifrån de 
förväntningar som omgivningen har på pojkar och flickor samt vilka 
aktiviteter som pojkar och flickor bör vara intresserade av. I den ovan 
beskrivna situationen förväntade sig läraren att Ludvig, som pojke, skulle 
vara intresserad av traktorn, men istället gick Nadja dit och tittade.  Detta 
var anmärkningsvärt då dessa barn tydligt gjorde könsöverskridande 
ageranden mot vad läraren hade förväntat sig.  

Eidevald (2009) har sett att pojkar som är "för" könsöverskridande i sina val 
av lekar, intressen eller sätt att klä sig ofta får de andra barnen att reagera 
negativt via exempelvis kommentarer eller skratt. Även lärare påpekar ofta 
dessa könsöverskridanden och på så sätt upplyser barnen om att det är något 
annorlunda med detta. Att lärare eller barn har kommenterat de andra 
barnens könsöverskridanden är dock inget som jag kunnat se i min studie. 
Den enda aktivitet som jag under insamlandet misstänkte skulle få någon 
respons, från lärare eller andra barn för att den kunde ses som ”för” 
könsöverskridande, var ”Barbie-situationen”. Detta eftersom Hellman 
(2010) menar att det inte ses lika godkänt för killar som för tjejer att syssla 
med könsöverskridande aktiviteter. Barbiedockor är någonting som tydligt 
marknadsförs som en ”tjejleksak” och därför kan det vara ett 
normavvikande beteende att pojkar leker med  dessa. Viktor visar vid ett 
tillfälle stolt upp sin manliga Barbiedocka, som han har klätt på en klänning 
och ett par jeans, för en lärare som går förbi. Läraren tittar inte åt Viktors 
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håll och han får således ingen respons. Om läraren hade uppmärksammat 
dockan hade detta kunnat påverka huruvida Viktors lek med barbiedockorna 
uppfattades som okej för honom, som pojke, att leka.  

Vid ett tillfälle i leken påkallar Viktor på Elias uppmärksamhet genom att 
hålla upp en svart/rosa borste och säga ”Ooooh, Elias kolla!”. Som svar ger 
då Elias ”Åååh en tjejkam!” . Elias ordval när han svarar ger intyg på att 
föremålet ses som någonting ”tjejigt”. Enligt Evenshaug Hallen (2001) 
tilldelas barn olika kläder och färger utifrån vilket kön de tillhör. Tidigt 
uppfattar barn att det förväntas vara skillnad på pojkar och flickor då 
omgivningen behandlar och pratar olika till och kring de olika könen. Detta 
är även någonting som barnen själva förstärker genom att jämföra sig med 
andra barn, hur de klär sig, vad de leker med och vilka aktiviteter de tycker 
om. En svart/rosa kam är vanligast att flickor använder då rosa ses som en 
”tjej-färg” och kammar används om man har längre hår, vilket tjejer oftare 
än killar har. Elias visar därmed att han har en uppfattning kring de sociala 
normer som finns kring vilka saker som pojkar och flickor förväntas tycka 
om och använda. 

Med utgångspunkt i studien har jag funderat på hur förskolan ska arbeta för 
att motverka traditionella könsroller. Men om barnen redan agerar 
könsöverskridande till viss del, kanske handlar det då snarare om att vi 
vuxna ska arbeta för att ändra våra egna tankar kring vilka beteenden som 
ses som manligt och kvinnligt än om hur barnen agerar. Genom att inse att 
vi alla faktiskt har förutfattade meningar kring hur någonting bör/brukar 
vara kan detta underlätta i vårat arbete med att motverka traditionella 
könsroller i förskolan. Sociala normer är trots allt ett resultat av samhällets, 
alltså våra, tankar och förväntningar på varandra. Dessa normer är även 
föränderliga över tid då samhället som vi vistas i ständigt förändras. De 
normer som var aktuella förra seklet är inaktuella nu och nya könsroller har 
akapats. Jag tänker att om vi ser varje barn som en individ utan att placera 
denne i ett fack för pojkar eller flickor, skulle då barnens lek och uttryck för 
könsroller komma att förändras? Om vi vuxna lägger våra förväntningar på 
pojkar och flickor åt sidan kan varje barn få möjlighet att undersöka och 
vidga sina intressen, klädstil och lekkamrater. Eller bildas kanske nya 
stereotypa könsroller som ser annorlunda ut från idag. 

 

5. Slutsats 
Denna studie har gett en utökad förståelse, för mig, kring hur barns 
könsroller uttrycks samt hur samhället ser på könsroller. Jag har även fått en 
utökad förståelse kring komplexiteten i könsroller och vad som ses som 
pojkighet respektive flickighet. Studien har utgått från följande 
frågeställningar: 

• Vilka skillnader i val av aktiviteter finns mellan pojkar och flickor? 
• På vilket sätt ger barnen uttryck för de traditionella könsrollerna i leken?  
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Utifrån frågeställningarna redovisas här nedan de slutsatser som studien 
visar på. 

 

5.1 Pojkar och flickors typ av lek 

Min avsikt var att insamla data kring könsrollers yttranden i den fria leken. 
Trots att den fria leken inte är planerad eller ledd av lärarna finns ändå 
begränsningar som utgör ramar för leken. Vid förskolan där 
datainsamlingen skedde använde lärarna sig av valstund inför barnens fria 
lek. Detta är en del av de begränsningar som styr den fria leken. Andra 
begränsningar av den fria leken är att lärarna avgör hur länge den fria leken 
pågår samt att lärarna har utformat miljön och vad barnen får tillgång till. 
Då jag inte haft möjlighet att undersöka hur leken varit om faktorerna 
ändrats kan jag inte med säkerhet säga hur dessa har påverkat barnens lek. 
Dock kan lärarnas ”valstund” eventuellt ha bidragit till att leken blivit 
lugnare och ett positivt klimat har uppstått. Detta eftersom lärarna haft 
möjlighet att styra leken så att vissa barnkonstellationer, som de tidigare sett 
varit mindre bra för barnen, kunnat undvikas. Lärarnas påverkan har även 
lett till att barnen haft möjlighet att leka i mindre grupper vilket kan ha 
resulterat i ett lugnare klimat vid förskolan. Vilka könsroller som byggs upp 
hos barn i förskolor kan där med eventuellt påverkas, både positivt och 
negativt, av hur vi lärare tillåter och begränsar barnens fria lek. 

I studien har majoriteten av barnen valt att leka tillsammans med barn av 
samma kön som sig själva. Skillnader i pojkar och flickors lekar var att 
flickorna valde att leka rollekar där fokus låg på maktutövande och dialoger 
barnen emellan kring vad de gör i leken. Båda situationerna, ” Felicia och 
Klara – Mamma och bebis och ”Alma och Camilla– Kattlek” innehåller lek 
där ett av barnen i varje situation undersöker deras möjlighet till att 
bestämma över sin kamrat och styra lekens utförande.  

Maktutövande var däremot något som inte syntes i pojkarnas lekar. 
Pojkarnas lek var till största del lugna och stillasittande lekar där barnens 
fokus främst var på leksakerna och verbal kommunikation handlade om de 
leksaker som användes. Ett par av pojkarna visade dock under en kort stund 
tendenser till livligare lek då de rörde sig över golvet och var under korta 
stunder högljudda. 

De lekar där en pojke och flicka lekte tillsammans var den ena leken lugn 
och sansad då de satt och målade tillsammans (Oskar och Klara målar). 
Pojken sökte uppmärksamhet hos flickan och fick detta via kommentarer 
kring teckningarna som han ritat. Dialogen mellan barnen var kring det 
material som de använde sig utav och därmed mest lik de övriga pojkarnas 
lek i typ av kommunikation barnen emellan. I den andra leken med en pojke 
och en flicka (Nadja och Ludvig pusslar) var leken desto vildare då denna 
utvecklades till högljutt bus och skratt mellan barnen. Leken kan ses som en 
traditionellt ”pojkig” lek eftersom den var livlig och högljudd och därmed 
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kan uppfattas som ”stökigare”. I denna situation låg däremot barnens fokus 
på kommunikationen emellan kamraterna snarare än att faktiskt genomföra 
eller prata om själva pusslandet likt de situationer där endast flickor deltog. 

Slutsatsen av resultatet kring den första frågeställningen är där med att 
flickors lek var mer maktundersökande och fokus låg på social 
kommunikation mellan barnen, medans pojkars lek hade mest fokus på 
leksakerna som de använde sig av och deras dialoger handlade främst kring 
föremålen. Båda situationerna med barn av båda könen visade både likheter 
och skillnader med pojkarnas och flickornas lek och kan därför ses som en 
sammanblandning av könens olika typer av lek.  

 

5.2 Könsroller i den fria leken 

Resultatet på den andra frågeställningen visar att ungefär hälften av barnen, 
oavsett kön, överskred någon gång under leken de traditionella könsrollerna 
på något sätt. I vissa fall var valet av lek könsöverskridande och i vissa var 
det barnens agerande i leken som var könsöverskridande. Den andra halvan 
av barngruppen höll sig relativt mycket inom normerna för de traditionella 
könsrollerna. I studien agerade där med pojkar och flickor ungefär lika 
mycket könsöverskridande som de agerar enligt de traditionella 
könsnormerna. De sociala normer som har byggts upp vid förskolan, av barn 
och personal, är de normer som barnen rättar sig efter. Studiens resultat 
tyder alltså på att barns handlingar i den fria leken till viss del men inte 
alltid stämmer överens med hur det västerländska samhället förväntar sig att 
barn bör agera utifrån vilket biologiskt kön de tillhör.  

 

 

Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att jämföra pojkar och flickors lek i samma miljö. 
Hade pojkar lekt på samma sätt som flickorna, och tvärt om, eller hade 
resultatet påverkats av detta? 

Hur motsvarar barnens ageranden lärarnas förväntningar på pojkar och 
flickor i förskolan? Vilka förväntningar finns på de olika könen? 

Vad har lärare för syn på traditionella könsroller och hur arbetar de för att 
motverka dessa? 
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Bilaga 1 
 

Information till föräldrar om observationer utförda av 
lärarstudent vid Högskolan i Skövde    

Hej! 

Mitt namn är Christina och jag läser sista terminen vid Lärarprogrammet 
med inriktning mot förskola. För lärarstudenter vid Högskolan i Skövde 
ingår det i utbildningen att genomföra en vetenskaplig studie som blir mitt 
examensarbete, vilket jag kommer att göra nu i höst/vinter. Under vecka 45-
46 kommer jag att utföra videoobservationer vid XXXX förskola med syftet 
att studera vad flickor och pojkar väljer att leka samt hur traditionella 
könsroller yttrar sig i barns fria lek.  

Videoobservationerna av barnen kommer att behandlas enligt 
Vetenskapsrådets regler om konfidentialitet och sekretess. Varken 
barns/lärares namn eller namnet på förskolan/samhället kommer att framgå i 
examensuppsatsen. Inga bilder av barnen kommer att publiceras i arbetet. 
Det insamlade materialet kommer att sparas under uppsatsens arbete, när 
den slutförts kommer alla videoinspelningar att raderas. 

För att kunna genomföra observationerna behöver jag vårdnadshavares 
medgivande. Tag ställning och skriv under blanketten samt lämna den till 
ditt barns lärare på förskolan senast fredagen den 18/10. 

Tack i förhand! 

 Med vänlig hälsning Christina Karlsson 

 

Svarsblankett för studie kring barns könsroller i den fria leken. 

Nedre delen av denna lapp lämnas till ditt barns lärare senast den 18 
oktober. 

_______ Jag godkänner att mitt barn deltar i studiens 
videoobservationer. 

_______ Jag godkänner ej att mitt barn deltar i studiens 
videoobservationer. 

Barnets namn: ________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares namn:_________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________ 
 
Datum: __________________ 


