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Abstrakt 
 
Studien grundar sig på pojkar respektive flickors val i den fria leken samt hur de ges 
möjlighet till just detta val. Frågeställningarna i undersökningen grundar sig därför på 
vad pojkar respektive flickor väljer att leka och hur pedagogerna gör dessa valen 
tillgängliga för barnen. För att kunna besvara frågorna gjordes det observationer av 
barnen i deras fria miljö. Detta för att få en inblick i vad och hur de leker i för de 
naturliga och vardagliga sammanhang. Vidare har det gjorts intervjuer med 
pedagogerna i verksamheten där tio frågor har legat till grund för att komma närmre hur 
barnen i förskolan ges möjlighet till att välja lekar fritt från pedagogernas synvinkel. 
Resultatet påvisade en ganska markant skillnad mellan pojkarna och flickorna då deras 
val av lekar skiljde sig åt. Pojkarna valde lekar där konstruktion och fysisk kontakt var 
fokus, medan flickorna valde lekar som var mer av familjeliknande förhållanden samt 
att pysslet var högt prioriterat. Det framkom i intervjuerna att den fria leken till största 
del bestod av stationsliknande aktiviteter där barnen hade ett antal olika lekar att välja 
mellan. Fokus på att det skall vara lugnt och stilla i verksamheten var även det något 
som framkom i intervjusvaren.  
 
Nyckelord 
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Tack 
 
Framförallt vill vi börja med att tacka förskolan och barnen för att vi fick möjlighet att 
genomföra vår undersökning hos er. Vi vill även tacka vår handledare Tom för bra och 
konstruktiv kritik och stöttning.  
Men viktigast av allt vill vi tacka varandra för allt slit, vi har i varandra funnit stöttning 
och hela tiden en axel att luta sig mot när det har känts kämpigt. Att ha möjligheten att 
kunna bolla idéer och framförallt tryggheten vi finner i varandra har lett oss dit vi är 
idag.  
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1 Inledning 
 
Under en av perioderna för den verksamhetsförlagda utbildningen upplevdes en 
spännande situation där några flickor lekte i köksdelen i dockvrån medan några pojkar 
lekte i kuddhörnan i samma rum.  
 
Två flickor stod vid spisen och lagade mat inför en kommande middagsbjudning, två 
andra flickor dukade och fixade fint på bordet.  
- Jag gör köttbullar och makaroner säger Alma. 
- Åh, jag gör en kaka som vi kan äta till efterrätt utbrister Lisa. 
Astrid och Maja nickar glatt och dukar för fyra personer. 
Lite längre bort i rummet befinner sig Arvid, Måns, Calle och Melker. De är mitt uppe i 
ett kuddkrig. 
- Jag ska slå dig med min kudde så du trillar utbrister Måns. 
- Min kudde är hårdare än din, så du kommer trilla först påpekar Calle. 
Leken fortsätter och killarna slår varandra med sina kuddar, det blir väldigt högljutt och 
pojkarna skriker vid många tillfällen ”nu är du död”. En förskollärare som befunnit sig i 
rummet bredvid hör hur pojkarna våldsamt skriker och går därför in för att se vad som 
pågår. 
- Vad är det som sker här pojkar? Varför skriker ni och vad är det ni säger till 
varandra? Frågar Eva-Lena pojkarna med barsk röst. 
Pojkarna börjar prata i mun på varandra och förklarar att de skall slå ned varandra med 
kuddarna och den som trillar är död.  
Eva-Lena tycker inte att leken är lämplig då den innehåller våld och skrik och försöker 
därför avstyra leken och leda in pojkarna i flickornas mer ”lämpliga” lek. 
- Jag tycker inte om när ni skriker och slår varandra, kan ni inte istället fråga flickorna 
om ni får komma på deras middag? Säger Eva-Lena. 
- Nej, vi vill leka det här, utbrister Arvid med en besviken ton. 
- Nej nu är det jag som bestämmer och det här är inte okej, var nu så snälla och lägg 
ifrån er kuddarna och gå på middag istället.  
Besvikelsen i pojkarnas blickar går inte att undgå och med tunga steg går de mot 
flickorna och sätter sig vid bordet.  
 
Här väcktes ett starkt intresse till att försöka reda ut om friheten i val av lekens innehåll 
skiljer sig åt mellan pojkar och flickor samt vad pojkar respektive flickor väljer att leka. 
Om förskollärarna ger valmöjligheter, låter barnens intressen konstruera leken eller bara 
styr undan barnen från de lekar som förskollärarna anser som olämpliga. Alltså, hur fri 
är leken egentligen?  
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1.1 Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet grundar sig på pojkars och flickors val av den fria leken i förskolans verksamhet. 
Intresset ligger i vad barnen leker och hur de ges möjlighet till val av lek.  
Avsikten med studien är att undersöka vad pojkar och flickor väljer att leka för att på så 
vis få en fördjupad förståelse för barnen i deras val av lek samt hur de ges möjlighet till 
detta. En kartläggning om vad pojkar respektive flickor väljer att leka kommer göras för 
att få en kunskap om eventuella likheter och skillnader.  
 
1. Vad väljer pojkar respektive flickor att leka i den fria leken? 
2. Vilken möjlighet ges barnen till val av fri lek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 3 

2 Bakgrund 
 
I följande kapitel kommer tidigare forskning samt litteratur inom ämnet presenteras. 
Kategoriseringen utgår från lekens innehåll, den fria leken, leken som biologiskt eller 
socialt konstruerat samt förskollärares styrning.  
 
Emilsson (2008) menar att förskollärare ofta skapar aktiviteter för barn i fostran och 
lärandesyfte där de har en klar bild till vad som skall göras samt ett tydligt mål med 
aktiviteten. Vidare menar Tullgren (2004) att barnens fria lek gör de självständiga och 
fria från de vuxnas styrning samt att det blir barnen som får bestämma lekens 
utformning och syfte.  
 
Ordet lek förknippas ofta med barn, och barn betraktas ofta som lekfulla. Leken är 
något centralt i ett barns liv, att leka för att komma nära alla vardagens och livets 
prövningar kan ses som centralt för barnet. Det kan även ses som att barnen skapar sin 
livsvärld genom just leken, där barnet använder sig av tidigare erfarenheter, det levda 
nuet och framtiden för att skapa något för barnen meningsfullt. Det handlar även om att 
få dela sin livsvärld med andra barn och att leken då bidrar till en kommunikativ 
kompetens. Under leken gestaltas barnets tankar, språk, fantasi och kroppsliga uttryck 
och kan därför definieras som en social process (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2006).  
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framkommer att pedagogernas sätt att 
bemöta pojkar respektive flickor medverkar och skapar föreställningar hos barnen kring 
vad som är manligt och kvinnligt. Vidare skrivs det fram att pedagogerna skall arbeta 
för att motverka könsstereotypa gestaltningar hos barnen i deras lek.  
 
Intresset och relevansen ligger framförallt till grund för barnen, då studien handlar om 
att se på vilka möjligheter barnen ges i valet av den fria leken. Intresset ligger även i att 
se om det är någon skillnad mellan flickorna och pojkarna, om de ges samma möjlighet 
till val eller om det skiljer sig åt mellan de.  
Det blir relevant för verksamma inom förskolan för att de skall få syn på eventuella 
skillnader mellan pojkar och flickor samt hur eller om valmöjligheten skiljer sig åt.  
 
 
2.1 Lekens innehåll 

Leken är ett viktigt verktyg för arbetet i förskolan. Ett arbetssätt som använder leken på 
ett målmedvetet sätt för att främja och utveckla varje barn ska prägla dagens arbete i 
förskolan (Skolverket, 2016). Leken är inte bara ett sätt för pedagogerna att skapa ett 
lärande i förskolan utan också ett sätt för barnen att själva skapa ett lärande tillsammans 
i gruppen. I leken utvecklas väsentliga kompetenser och kunskaper som exempelvis 
kommunikation och kreativitet vilka är viktiga kunskaper att besitta (Tullgren, 2004). 
Den fria leken ger också barnen möjligheten att komma ifrån pedagogernas styrning i 
förskolan.   

I barnens lek menar dock Tullgren (2004) att ett visst innehåll i leken kan bli föremål 
för pedagogernas styrning i förskolan. Det som ligger till grund för denna styrningar är 
samhällets normer och en tanke om att leken i sig är ett lärande samt ett fostrande för 
framtiden. Tullgren (2004) menar att de lekar som anses vara godkända, och där 



  
 

 4 

pedagogerna inte styr barnen, handlar om en lek där barnen tränas i att bli goda 
samhällsmedborgare.  

Tullgren (2004) har utformat olika innehållskategorier av lekar som ligger utanför dessa 
ramar av vad som förskollärarna anser som godkänd lek. Dessa två kategorier benämns 
som de fridstörande lekarna och de olagliga lekarna. De fridstörande lekarna är de 
lekarna som är mer högljudda och livliga. De kan upplevas som onödiga och störande 
och ses inte som givande av pedagogerna. De olagliga lekarnas innehåll är oftast av en 
mer våldsam karaktär. Dessa lekar kan ses som givande, men på ett negativt sätt. Dessa 
typer av handlingar är sådana som pedagogerna inte vill att barnen ska lära sig. De lekar 
som faller innanför ramarna av vad som anses vara god lek kallar Tullgren för de 
nyttiga lekarna. Detta är de lekar som anses kunna bidra till ett lärande som är nyttigt 
för barnen och deras framtid.   

De fridstörande lekarna 
De fridstörande lekarna innehåller ofta någon typ av gestalt som anses skrämmande. 
Dessa kan vara monster eller djur av liknande karaktär. Dessa typer av lekar menar 
Tullgren (2004) stör då de oftast är mer högljudda än de normativa familjelekarna. De 
tar också mycket mer plats i förskolans lokaler. Dessa lekar försöker förskollärarna 
omvandla till mer normativa lekar, ofta rör det sig om matlagning eller någon annan typ 
av familjelek. Dock menar Tullgren (2004) att vissa lekar, som ses som mer nyttiga än 
monsterlekar, även tillåts fast att de är av mer högljudd karaktär.  

De olagliga lekarna 
Vidare menar Tullgren (2004) att de olagliga lekarnas innehåll är sådant som av 
samhället ses som olagliga handlingar. Då leken ses som en lärprocess och som något 
förberedande, kan det tänkas att dessa lekar lägger grunden för ett icke önskvärt 
beteende hos barnen senare i livet. I dessa lekar försöker förskolläraren genom att träda 
in som karaktär i leken, koppla in de mer goda sidorna, exempelvis brandmän om eld 
gestaltas i leken eller poliser om det finns tjuvar som innehåll i leken (Tullgren, 2004). 
Lekar som också skulle kunna kopplas till denna kategori av lekar är det Knutsdotter 
Olofsson (2003) kallar för bråklek. Hon menar att pedagoger ofta förhåller sig kritiskt 
till dessa typer av lekar. Detta menar hon kan bero på att pedagoger har svårt att förstå 
sig på dessa typer av lekar och ser på dessa som faktiska bråk och inte som den lek det 
egentligen är. Det skulle också, kopplat till Tullgren (2004), kunna ses som något 
pedagogerna inte vill att barnen ska lära sig. Leken ses inte som något som sker här och 
nu som barnen kan kliva ur när de vill utan leken är ett lärande för framtiden. Vidare 
menar Knutsdotter Olofsson (2003) att barnens krigs –och bråklekar kan handla om 
aggressivitet, men pågår oftast under relativt lugna former. Det kan förekomma bomber, 
skjutljud och fysiskt närkontakt men leken avbryts i den stund någon inte håller sig till 
lekreglerna. Hon menar att barnens förmåga att kunna förhålla sig till lekregler sätts på 
prov under lekar som dessa. Det måste finnas ett samförstånd, en ömsesidighet och en 
förmåga att utöva turtagande, annars riskerar leken att bli ett bråk mellan barnen. Det är 
i dessa stunder pedagogerna kan behöva kliva in och agera fredsmäklare (Knutsdotter 
Olofsson, 2003).  

De nyttiga lekarna 
Tullgren (2004) menar att de mer nyttiga lekarna är de lekarna vars innehåll ses som 
normen i förskolan. Det är dessa lekar som förskollärarna oftast försöker styra barnen 
mot. Även i de nyttiga lekarna kan inslag av mindre önskvärda beteenden finnas, dock 
tas de om hand i leken på ett sätt som speglar vårt samhälles struktur. De lekar som får 
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mest utrymme och flest möjligheter att utövas är de så kallade familjelekarna. Tullgren 
(2004) hävdar att förskolans rekvisita oftast är av sådan karaktär att den sammanfaller 
med familjeleken. Det finns dockvrår och leksakskök som lockar barnen att leka de mer 
normativa lekarna. Det blir också tydligt då förskollärarna försöker styra in barnens, 
oftast pojkars, fria lek till något som mer faller under denna kategori (Tullgren, 2004). 

2.2 Den fria leken 
 
Eidevald (2009) menar att den fria leken blir ”fri” när det är barnen som skapar den, det 
är deras erfarenheter och upplevelser som utgör konstruktionen av det som leks. Vidare 
menar även Knutsdotter, Olofsson (1996) att det blir ett sätt för barnen att hantera sina 
tidigare upplevelser och erfarenheter. Det framkommer även att barnen behöver få leka 
fritt för att kunna bearbeta eventuella konflikter både inom en grupp eller med sig 
själva, detta kan då leda till att barnen bildar sig ett eget etiskt normsystem. Eidevald 
(2009) menar även att förskolläraren skall finnas som stöd och för att skapa 
förutsättningar till barns fria lek, däremot skall de inte styra barnen i den riktning som 
de anser vara av värde för barnen. Genom att istället finnas som en passiv deltagare i 
leken kan de ge barnen möjlighet att ta egna initiativ och leka just det barnen vill men 
kan även finnas som stöd vid eventuella konflikter där barnen behöver hjälp att hantera 
situationen (Eidevald, 2009). Vidare menar Tullgren (2004) att leken för barn gör dem 
fria från de vuxnas styrning och där de också har möjlighet att vara helt självständiga. 
Leken gör det möjligt för barnen att själva bestämma hur kreativiteteten ska ges i 
uttryck. Olofsson (2015) menar dock att barn fortfarande behöver stort stöd och 
trygghet i form av vuxnas närvaro, även under den fria leken. Den vuxna agerar inte 
som styrande agent utan har som uppgift att stötta barnen och ge dem verktyg för att 
kunna leda leken vidare till vad de önskar. Vidare menar Tullgren (2004) dock att 
barnen är fria att fylla leken med innehåll som gestaltar deras egna upplevelser och 
föreställningar, så länge lekens innehåll ryms inom ramarna för vad som klassas som 
godkänd lek i förskolan. Tullgren (2004) menar att i och med dessa ramar ryms lekar 
som på så sätt kan ses som förberedande för vad som väntar barnen utanför förskolans 
väggar. Lekar som på något sätt symboliserar och gestaltar samhället som levs idag, på 
ett positivt sätt, anses vara de mer önskvärda lekarna. Lekar som på något sätt 
symboliserar de mindre positiva delarna av samhället försöker pedagogerna trycka 
undan och ersätta med de mer positiva lekarna (Tullgren, 2004).  
 
I barns fria lek visar Eidevald (2009) att pojkar tenderar att använda sig av större ytor 
och med längre avstånd från de vuxna, medan flickorna tenderar att hålla sig nära de 
vuxna och använda sig av en mindre yta så som soffhörnan eller runt ett bord. Det 
påvisas även en skillnad i barns maktkamper, där pojkarna är mer högljudda och fysiska 
medan flickorna är mer tystlåtande och förhåller sig till uteslutningar (Eidevald, 2009). 
Vidare menar även Sandqvist (1998) att när flickorna befinner sig närmre pedagogerna 
såsom vid pysselbordet leder det till fler samtal och flickorna blir då tränade i att 
upprätthålla de regler som gäller. Pojkarna däremot som oftast befinner sig längre ifrån 
pedagogerna har inte samma kommunikation utan tränas istället mer i att bli 
självständiga.   
 
Aras (2016) menar att förskolläraren bör respektera barnens fria lek genom att kunna 
känna av när det är läge att ta en aktiv respektive passiv roll i barnens lek. Det påpekas 
även att om förskolläraren tar en aktiv roll i barnens lek när de egentligen inte vill det 
finns risken att leken avbryts och barnen drar sig undan. Denna känsla av när det är läge 
att delta eller ej kan alltså spela stor roll för barnens vidare utveckling av leken.  
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Vidare menar Lindqvist (2002) att när pedagogen tar en aktiv roll i leken kan hen bidra 
med utmanande frågor som kan gynna barnen i deras utveckling och lärande samt att det 
kan ge barnen en bredare förståelse för språk och sociala färdigheter. Tullgren (2004) 
ställer sig emot detta då hon menar att om förskolläraren tar en aktiv roll i barnens lek 
finns med stor sannolikhet att hen styr barnens lek mot ett för hen passande sätt. Alltså 
att barnen blir ledda åt det som förskolläraren anser vara lärorikt och utvecklande för 
barnen. Deras egna intressen och erfarenheter kan därför hamna i skymundan då 
förskolläraren blir makthavande i leken (Tullgren, 2004).  
 
 
2.3 Leken som biologiskt eller socialt konstruerad? 
 
Eidevald (2009) och Palludan (2007) påvisar att barn i förskolan bemöts stereotypt, 
flickor bemöts som flickor förväntas vara och omvänt för pojkar. Flickor förväntas även 
vara mognare än pojkar och tenderar därför att få kraftigare tillsägelser då de gör något 
som förskolläraren anser vara fel. Vidare menar Eidevald (2009) att flickor tenderar att 
få fler tillsägelser i form av hot att lämna rummet. Detta kan grunda sig på 
förskollärarens förväntningar om flickor och pojkars sätt att vara och bete sig. Forsberg 
(2002) menar också att barnen då kan inta roller utifrån förskollärarens förhållningssätt 
och bete sig så som flickor respektive pojkar förväntas göra.  
 
Vidare menar Reimers (2008) att rent biologisk drar sig flickor till flickor och pojkar till 
pojkar i deras val av lekar. Detta för att flickor tenderar att ha samma intressen och 
likaså pojkarna. Tallberg Broman (2002) menar att likväl biologiskt som socialt formas 
flickor till att bli flickor och pojkar till pojkar. Rithander (1991) menar även att flickor 
ofta förhåller sig till andra flickor och omvänt för pojkar, då flickor tenderar att leka 
lugnare lekar medan pojkar leker mer vilda lekar. Det framkommer också att pedagoger 
ibland upplever det svårt att arbeta med frågor som dessa då de normativa könsrollerna 
ofta är starkt rotade från hemmet. De kan ibland uppleva ett motstånd från föräldrar då 
de i förskolan uppmuntras att leka det som kan ses som könsöverskridande lekar 
(Emilsson, Folkesson & Moqvist, 2016). 
 
Det har även påvisats att pojkar är mer aggressiva och livliga i sina val av lekar och 
därför tenderar de att dras till varandra då de får samma gensvar av varandra. Det har 
även framhållits att pojkar är mer aggressiva i grupp än vad flickor är, därför kan även 
det blir en förklaring till varför pojkar oftast väljer att leka med andra pojkar (Josephine 
M Shireen Desouza; Czerniak, Charlene M, 2002).  
 
Sandqvist (1998) och Olofsson (2001) är båda överens om att pedagoger i många fall 
uppmanar flickor till att leka med varandra och pojkar med varandra. Detta kan därför 
då leda till förväntningar om att just flickor skall leka med flickor och pojkar med 
pojkar för att de passar bättre ihop. Då det påvisats en viss skillnad mellan pojkars och 
flickors lek bör pedagogen kunna förhålla sig till detta för att kunna möta barnens 
individuella olikheter och inte just flickors eller pojkars olikheter.  
 
Rithander (1991) menar att pojkar får mer hjälp, detta för att det finns en underliggande 
förväntning om att de kan mindre och behöver bli mer stöttade i sin lek. Rithander 
(1991) och Eidevald (2009) menar att det även kan ses att flickorna då hamnar i en så 
kallad biroll där de förväntas klara sig mer på egen hand och inte behöver samma 
stöttning. Däremot påpekar Hägglund (1990) att alla pojkar inte tenderar att vara livliga 
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och behöva den form att stöttning som oftast förväntas, likväl som att alla flickor inte 
alltid är lugna och klarar sig själva.  
 
Forsberg (2002) menar att kön är socialt konstruerat och att barn idag blir väldigt 
påverkade av böcker, tv och liknande där det framkommer vad pojkar leker med och 
vad flickor leker med. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att före tre års ålder leker 
pojkar och flickor relativt lika. Flickorna tar sedan efter kvinnorna i sina lekar och 
lekens innehåll blir mer lugn. Hon menar också att pojkarna inte får tillgång till 
männens vuxenvärld på samma sätt och de tar då efter exempelvis seriefigurer, då det är 
förebilderna som finns tillgängliga för dem. 
Vidare menar Nelson & Svensson (2005) att även leksaker i förskolans verksamhet kan 
påverka förväntningarna på vad som är pojkigt respektive flickigt. Leksakerna som är 
könsstereotypa för pojkar respektive flickor kan därför påverka barnen i deras 
könsuppfattning och vad just de bör leka med. Alltså att pojkarna respektive flickorna 
förhåller sig till de leksaker som de tror är det rätta för dem.  
 
 
2.4 Förskollärarens styrning 
 
Emilson (2008) menar att fostran av barn är en stor del i förskolans verksamhet. 
Pedagogerna skall fostra barnen till goda samhällsmedborgare och samtidigt låta barnen 
få möta demokrati och eget inflytande. Detta ligger även till grund från förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) som betonar just vikten av fostran och omsorg.  
Däremot kan barnens lek hamna i skymundan då pedagogerna påverkar barnen och 
deras lek mot vad de anser fostra barnen till bra lekkamrater. Det kan ibland ses som att 
barnen lyder pedagogerna och leker utifrån dennes förslag för att barnen vill göra ”rätt”. 
Emilson (2008) menar vidare att lek och lärande är ofta förknippade med varandra och 
därför utformar pedagogen ofta lekar med syfte till lärande, och därav kan därför 
barnens fria lek hämmas. Om barnen inte ges möjlighet till att välja själva utan blir 
styrda in i lekens värld kan maktstrukturer bildas mellan barn och vuxna vilket då kan 
leda till att inflytandet och det egna intresset försvinner. Med ett målinriktat arbete sett 
från pedagogen kan lekens betydelse försvinna från barnets perspektiv. Johansson 
(2007) påpekar att pedagoger använder leken som ett sätt att fostra och jämna ut 
eventuella maktpositioner på ett för barnen lustfullt sätt men med pedagogens syfte att 
fostra. Därmed kan barnens egna inflytande försvinna och valmöjlighet till fri lek.  
 
Emilson (2008) beskriver tre olika fostransstilar, nedan beskrivs två av dem: fostran till 
social ordning, och fostran till omsorg om andra. 
 
Fostran till social ordning 
Emilson (2008) menar att denna form av fostran påverkas av tid och rum, alltså var 
samhället befinner sig. Sådant som rutiner och val av aktiviteter påverkar också den 
fostranssynen då det handlar om att fostra barn till medborgare som kan följa rutiner 
och regler och att skapa barn med vissa kompetenser som anses behövas. Tullgren 
(2004) menar även att förskollärare styr bort barnen från det som ses som icke önskvärt, 
såsom bort från lekar som pedagogen anser inte ligger till grund för att skapa förmågor 
och egenskaper hos barnen som de kan ha nytta av i deras framtida liv. 
 
Fostran till omsorg om andra 
Emilson (2008) menar här att ur en pedagogs perspektiv så anses omsorg som något 
centralt att upprätthålla både mellan barnen och mellan vuxna och barn. Majoriteten av 
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de som arbetar i förskolan är kvinnor och Thronton & Goldstein (2006) menar att det 
ligger i kvinnans natur att skydda, knyta an och trösta barnen därav så stort fokus på just 
omsorg. Markström (2005) menar vidare att barnen därför tränas i att dela med sig, 
samsas och förhandla med varandra i deras lek. Författaren menar även att pedagoger 
tenderar att använda sig av straff och belöning som ett medel för att göra barnen 
medvetna om vad som är rätt och fel och för att på så vis komma nära omsorgen. Vidare 
menar Ekström (2006) att barnen i förskolan garanteras omsorg i de olika 
rutinsituationerna i verksamheten som ett vidare stöd i deras utveckling att bli 
omsorgsfulla mot varandra och andra.  

Hellman (2010) menar att pojkar som anses vara typiskt pojkiga och utåtagerande ofta 
blir uppmanande med vad och var de ska leka. Ibland får dessa pojkar även tips på vem 
de kan leka med. I och med detta menar Hellman (2010) även att dessa barn, oftast 
pojkar, blir ledda mot en viss typ av aktivitet. De barn som inte behöver samma typ av 
uppmärksamhet från pedagogerna kallas ofta för självgående. Dessa barn menar 
pedagogerna har en bättre förmåga att själva avgöra vad, med vem och vart de vill leka. 
Pedagogerna organiserar alltså verksamheten på ett sådant sätt att den ska fungera, den 
fria leken ska flyta på utan att pedagogerna själva behöver träda in för att exempelvis 
lösa konflikter.  

Barns fria lek kan därför ses som att den inte är riktigt fri. De kan inte vara helt i 
stunden om deras lek faller utanför ramarna. Lekens syfte är att lära barnen nytta inför 
framtiden. Tullgren (2004) menar att leken inte alltid ses i ett här och nu syfte utan att 
leken hela tiden, eller oftast, fokuseras på sånt som anses som något nyttigt för 
framtiden. Förskollärarnas önskning är att barnen leker lekar som kan bidra till att de 
blir goda vuxna. Nyttiga lekar och inte irrationella lekar. Olofsson (2003) menar dock 
att det är pedagogernas uppgift är att se till att de barn som leker ska få göra det, utan 
störande moment och att de får tid och möjlighet att leka. 
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3 Metod 
 
För att besvara forskningsfrågorna har observation och intervju varit en väsentlig del.  
Det inledande i empirinsamlingen var att observera barnen i deras fria lek.  
Observationerna gjordes i hela barngruppen för att få en överblick över vad alla barn 
lekte, sedan valdes mindre grupper ut där forskarna fokuserade på vad just de barnen 
valde att leka, detta för att även få en inblick i vad pojkarna respektive flickorna valde 
att leka.  
För att få en inblick i hur barnen gavs möjlighet till fri lek gjordes intervjuer med 
pedagogerna på de olika avdelningarna. Intervjufrågorna skulle ligga till grund för det 
som blev synligt i själva observationerna. Alltså hur det som observerades förhöll sig 
till det som pedagogerna ansåg eller la vikt vid. Intervjuerna bestod av tio frågor som 
ställdes till pedagogerna efter de gjorda observationerna, detta för att få syn på 
pedagogernas rådande arbetssätt och hur de förhöll sig till barnens val av fri lek.  
 
 
3.1 Val av metod 
 
Observation 
Observation kan ske på olika sätt och en observationsmetod som Bryman (2011) 
nämner är den icke-deltagande observationen. Den innebär att observatören befinner sig 
utanför den specifika situation som betraktas. En observationen kan också, i samband 
med en icke-deltagande observation, bestå av en ostrukturerad form som innebär att 
inga specifika scheman följs utan syftet är istället att iaktta vad de observerade gör och 
så grundligt som möjligt beskriva deras beteenden.  
Denna metod valdes i syftet att få syn på vad pojkar respektive flickor valde att leka i 
den fria leken, där forskaren befann sig utanför barnens lek.  
De icke-deltagande observationerna grundade sig även i samband med en ostrukturerad 
form då forskarna inte styrdes av ett förutbestämt schema för att på så vis komma 
närmre barnens beteenden i leken.  
 
Denscombe (2016) nämner att en observation handlar om att observera i den naturliga 
miljön, att situationerna är verkliga och sker naturligt oavsett om det pågår en 
undersökning eller ej.  
Då observationerna skedde på en förskola där forskarna var kända för barnen och där 
observationerna skedde i barnens naturliga miljö samt att de var återkommande kunde 
det ligga till grund för att det blev en naturlig och givande observationssituation.  
 
Intervju 
Intervju kan ske på olika sätt, Dencombe (2016) lyfter fram en insamlingsmetod i form 
av en semistrukturerad intervju och den innebär att forskaren har en tydlig målbild med 
sin intervju i form av färdiga frågor som skall behandlas och besvaras. Däremot handlar 
det om att kunna vara flexibel och ta hänsyn till vad informanten har att säga. Det blir 
alltså mer som ett samtal än en styrd intervju där informanten endast skall svara på 
färdiga frågor.  
 
Den semistrukturerade intervjun användes av forskarna för att kunna förtydliga de 
gjorda observationerna. Att ha färdiga frågor men kunna vara flexibel och syfta till ett 
givande samtal beaktades i intervjuerna. Forskarna valde att ej spela in intervjuerna då 
de mer skulle syfta till ett avslappnat samtal. 
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Det som sågs i observationerna ville forskarna kunna få höra ur pedagogens perspektiv 
för att på så sätt fördjupa och bredda forskarnas empiriska material. Genom att ställa det 
forskarna fick syn på hos barnen mot det pedagogerna sade kunde det ge möjlighet att 
förstå och kunskapen kunde bli klarare. 
 
3.2 Urval  
 
Observationerna samt intervjuerna ägde rum på en förskola som ligger ca två mil 
utanför en medelstor stad. Samhället där förskolan är belägen består till största del 
villaområden. En förskola valdes för att den bestod av många avdelningar där forskarna 
ansåg det möjligt att få ut den empirin som behövdes till undersökningen. 
På förskolan fanns fem avdelningar, en avdelning hade barn i åldrarna 2-3 år medan de 
övriga fyra hade barn i åldrarna 4-5 år.  
 
Observationerna skedde i de fyra barngrupperna där åldrarna var 4-5 år och på dessa 
avdelningar gjordes även intervjuerna. Valet av att använda sig av de äldre barnen 
grundade sig på att de var i samma åldrar samt att det var de barnen som var bekanta 
med forskarna sedan tidigare. Konstellationerna skiljde sig lite från avdelning till 
avdelning, på två av avdelningarna var det tre pedagoger på ca 20 barn. De andra två 
avdelningarna bestod av ca 39 barn och 6 pedagoger. På de två större avdelningarna var 
barnen ofta uppdelade i mindre grupper, vilket de inte var på de övriga två förutom vid 
arbete med tema. Alla fyra avdelningar följde ungefär samma rutiner då den fria leken 
fanns att tillgå på morgonen innan frukost och en stund efter. Sedan var det styrda 
aktiviteter fram till lunch och därefter gavs möjligheten till fri lek igen.  
Forskarna valde att intervjua både förskollärare och barnskötare då båda yrkesrollerna 
var lika aktiva i den dagliga verksamheten. Därför valde även forskarna att benämna de 
båda yrkesrollerna under samlingsnamnet pedagoger.  
 
Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval grundar sig på att forskningsfrågorna och 
informanterna skall överensstämma med varandra samt att informanterna skall vara 
relevanta för undersökningsområdet. 
 
Urvalet gjordes då forskarna var bekanta med förskolan, pedagogerna och barnen sedan 
tidigare, vilket då kunde bli bekvämt för både barnen, pedagogerna och forskarna. 
Barngrupperna valdes även ut då de passade in på undersökningen och kunde ge 
möjlighet att besvara forskningsfrågorna. Barnen var i samma åldrar vilket kunde vara 
en fördel i undersökningen då barnen låg på mer eller mindre samma nivå. I och med att 
de fyra avdelningarna följde liknande rutiner kunde även det underlätta undersökningen 
då tiden till den fria leken fanns att tillgå under samma tidsspann. Dessa barngrupper 
var även ganska jämnt fördelade mellan antalet pojkar och flickor vilket även det kunde 
underlätta då det är den eventuella skillnaden eller likheten mellan de båda könen som 
utgjorde undersökningen.  
 
Denscombe (2016) beskriver ett urval som kallas bekvämlighetsurvalet och det handlar 
framförallt om att forskarna gör ett urval utifrån bekvämligheten för de själva samt det 
som gynnar de i deras undersökning. Vidare menar han även att tillgången till resurser 
kan vara begränsade och att forskaren då förhåller undersökningen till exempel rent 
geografiskt närliggande platser. Bryman (2011) menar vidare att bekvämlighetsurvalet 
handlar om att välja de som finns tillgängliga för forskarna och som kan bidra till att 
forskningsfrågorna besvaras.  
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3.3 Genomförande 
 
Som inledande empiriinsamling gjordes det observationer som pågick under fyra dagar 
på eftermiddagarna när barnen hade tid till fri lek. Det gjordes tolv observationer där 
forskarna tittade på hela barngruppen i allmänhet, var de befann sig och vad de valde att 
göra. Därefter observerade forskarna barnen utifrån de konstellationer som de själva 
skapade. Forskarna fokuserade på de olika grupperna och befann sig på olika platser i 
rummet. Detta för att få en större inblick i hela barngruppen med deras likheter och 
skillnader i valet av den fria leken.  
Pedagogerna på avdelningarna befann sig på olika ställen i rummen, en del aktivt 
deltagande i barnens lek och en del passivt.  
Inför varje observation antecknades barnens olika aktiviteter och konstellationer för att 
sedan fokusera djupare på mindre grupper barn. Där varierade grupperna mellan pojkar 
för sig, flickor för sig samt blandade grupper med både flickor och pojkar. 
Observationerna skrevs ned för hand för att få syn på vad barnen gjorde och sa samt hur 
de gjorde det.  
Avdelningarna bestod av ett stort rum och på två av avdelningarna fanns två mindre 
rum och på de andra två fanns fyra mindre rum. Forskarna förhöll sig till det stora 
rummet för att kunna ta en passiv roll i undersökningen av barnens fria lek. 
 
Bryman (2011) menar att det kan göras urval utifrån gruppen och ett av de är 
beteendeurval som innebär att en större grupp observeras men forskaren lägger fokus på 
vilka som använder sig av ett visst beteende. 
Då fokus i undersökningen låg i att se på vad pojkar respektive flickor valde att göra 
studerades barnen utifrån gruppen men sedan mer specifikt kring vad just flickor valde 
att göra och omvänt samt deras olika eller lika beteenden.  
 
Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervju grundar sig på att intervjuaren 
har en uppsättning färdiga frågor som skall ställas vid intervjun, vidare menar 
Denscombe (2016) att intervjuaren skall kunna vara flexibel och att frågorna inte 
behöver komma i den ordningen som är tänkt. Intervjuaren skall beakta och lägga 
vikten vid informantens sätt att svara på frågorna utifrån dennes idéer kring frågorna.  
Forskarna gjorde vid sex tillfällen enskilda intervjuer med pedagogerna på 
avdelningarna. Frågorna ställdes en efter en för att sedan besvaras, skrivas ned och 
diskuteras tillsammans med pedagogen. Frågorna tenderade att gå in i varandra och 
därför blev det mer ett samtal utifrån hur informanten uppfattade de. En av forskarna 
ställde frågorna och förde diskussionen medan den andra forskaren förde anteckningar 
av det som sades. Intervjuerna skedde med totalt fyra förskollärare och två barnskötare.  
 
3.4 Databearbetning 
 
Observationerna skrevs ned för hand och bestod av vad barnen gjorde och sade i sin fria 
lek, det fanns även utrymme för egna reflektioner. Forskarna tittade noga på vad barnen 
gjorde och skrev ned detta samt att de lyssnade på vad barnen sa i sin fria lek och 
antecknade även det. Vid flera tillfällen uppstod frågor och funderingar som fick 
utrymme att skrivas ned under egna reflektioner. Efter varje observation transkriberades 
undersökningsmaterialet där en renskrivning av det sedda skrevs ned på datorn.  
När alla observationer var nedskrivna började arbetet med att försöka få syn på vad som 
eventuellt skiljde sig åt och vilka eventuella likheter som fanns mellan pojkar och 
flickor i deras val av fri lek. Vad de gjorde, hur de gjorde det samt om det finns något 
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samband mellan de olika konstellationerna hos barnen. 
 
Bryman (2011) menar att vid bearbetning av intervjuer är det viktigt att noga titta på 
svaren för att sedan kunna kategorisera de, detta för att sedan kunna göra en 
sammanställning av svaren på de olika frågorna från de olika informanterna.   
 
Intervjuerna skrevs ned ordagrant utifrån de frågor som ställdes. Frågorna som ställdes 
tenderade att gå in i varandra och därför blev det viktigt att efter varje intervju sätta sig 
ned och renskriva materialet som forskarna fick ut av de olika intervjuerna. Intervjun 
bestod av tio frågor som gällde barnens möjlighet till val av fri lek och pedagogernas 
syn på leken och pojkarna respektive flickorna. Vidare arbete med intervjuerna blev att 
försöka få en överblick över likheter och skillnader mellan de olika pedagogernas svar 
på samma frågor för att sedan kunna göra jämförelser med det forskarna fick syn på 
under observationerna.  
 
En sammanställning av eventuella likheter och skillnader i observationerna gjordes och 
utgjorde resultatdelen där forskarna påvisade vad som blev synligt utifrån 
forskningsfrågorna.  
 
3.5 Etikdiskussion  
 
Som en inledande information till den berörda förskolan delades ett informationsblad ut 
till varje avdelning och pedagog för att informera vad forskarna skulle göra, hur det 
skulle gå till och i vilket syfte. För att sedan genomföra studien förhöll sig forskaren till 
vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 
 
Det första kravet att förhålla sig till är informationskravet som innebär att forskaren 
skall informera alla berörda i studien om dess syfte, samt de olika villkoren som de 
deltagande har rätt till så som att delta eller inte.  
Det andra kravet är samtyckeskravet och det innefattar att forskaren skall ha ett 
samtycke från de berörda informanterna kring studien. Det kan innefatta samtycke från 
barn, pedagoger, förskolechef samt vårdnadshavare.  
Det tredje kravet att förhålla sig till är konfidentialitetskravet vilket innebär att 
informanternas integritet skyddas från utomstående och att endast de deltagande i 
studien vet om sitt deltagande.  
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och det innefattar framförallt att 
informanterna är medvetna om vad studien skall användas till och i vilket syfte 
(Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Forskarna förhöll sig till dessa fyra kraven genom att först informera förskolechefen och 
pedagogerna om studien och dess syfte. Informationen nådde även barnen då de fick 
möjligheten få välja om de ville bli observerade eller inte. Detta skedde innan fältarbetet 
påbörjades. I samband med detta tog forskarna även hänsyn till ett samtycke från 
pedagogerna och barnen innan observationerna och intervjuerna genomfördes. Ett 
samtycke från föräldrarna erbjöds även det om pedagogerna ansåg att det krävdes. 
Forskaren behandlade konfidentialitetskravet genom att barnens och pedagogernas 
namn byttes ut i transkriberingsarbetet samt att arbetet kring empirin endast 
behandlades av forskarna själva. Sist men inte minst talade forskarna om för 
informanterna vad studien skulle användas till och på vilket sätt
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4 Teoretiskt ramverk  
 
Säljö (2014) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv ses människan som biologiskt 
kommunikativa redan från födelsen, det finns även en biologisk inställning på att 
samspela med andra. Vidare menar han att barns kommunikativa och sociala utveckling 
sker mellan de biologiska förutsättningarna och behovet av kontakt med andra 
människor och dess målsättning att få samspela med personer i dess omgivning. Säljö 
(2014) hävdar därav att utifrån det sociokulturella perspektivet är det de biologiska som 
utgör basen men att det är den sociala kommunikationen människor emellan som 
konstruerar barnets världsbild.  
 
Allwood & Erikson (2010) skriver om olika vetenskapliga teorier och en av de är 
socialkonstruktionismen. Den handlar om människans förståelse för olika skeenden som 
ses som självklara och av naturen givna som vidare är skapta i social interaktion 
människor emellan. Det kan även ses som en kommunikationsprocess i det samhälle 
som levs idag.  
 
Allwood & Erikson (2010) menar även att socialkonstruktionismen framhåller att genus 
är socialt konturerat medan kön är biologiskt. Det handlar om att uppdelningen av det 
manliga och kvinnliga blir resultatet av en social process där olika grundbegrepp bildats 
och slagits fast genom roller och handlingar som då blivit självklara för förståelsen av 
de. Vidare menas det att skapandet av genus då även handlar om vad som anses vara 
normalt och onormalt, vad som anses rätt för kvinnan och rätt för mannen ur ett socialt 
konstruerat samhälle.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv och enligt Lev Vygotskij tar människor till sig 
erfarenheter från andra genom kommunikation i naturliga och vardagliga sammanhang, 
alltså att människan lär och skapas av varandra. Vygotskij menar även att barns sociala 
förmåga grundas i kommunikationen med andra barn när den individuella förmågan 
utvecklas (Säljö, 2011).  
 
Sett ur en socialkonstruktionistisk teori och ur ett sociokulturellt perspektiv så är 
människor beroende av varandra för att utvecklas. Att skapa ett sammanhang byggt på 
interaktionen människor emellan kan vara grunden för hur och vad som uppfattas som 
rätt och fel. Människan som varelse konstrueras alltså tillsammans med andra och i 
förhållande till undersökningen som görs i denna studie kan det ses att barnen blir 
påverkade av varandra och av det rådande samhället som de lever i. Genom att förhålla 
sig till den socialkonstruktionistiska teorin där det framhålls att genus skapas i sociala 
interaktioner kan vi få möjligheten att se hur detta stämmer överens med den fysiska 
praktiken och vad som faktiskt sker där.  
 
I förskolans läroplan (skolverket, 2016) framkommer det att förskolan är en social och 
kulturell plats som bidrar till möten. Därav kan det ses som att förskolan är påverkad av 
det rådande samhället och kan komma att konstrueras utifrån det.  
Tillgängligheten till material och olika aktiviteter kan tydligt kopplas till en social 
konstruktion som människan har skapat tillsammans och utgör därför stora delar av 
förskolans verksamhet. Stationer i verksamheten som exempelvis hemvrån och 
bygghörnan kan ses som socialt konstruerade då Allwood & Eriksson (2010) nämner att 
ur ett socialkonstruktionitstisk perspektiv handlar det om att möta det vardagliga för att 
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förstå verkligheten.  
Det kan då ses som att dessa olika stationer i verksamheten där både det kvinnliga och 
manliga finns tillgängligt syftar till att barnen skall få möta det verkliga livets 
uppbyggnad i sin lek. Det kan därav finnas en uppfattning om barnen både från 
varandra, samhället och pedagogerna som barnen i sin tur kan komma att förhålla sig till 
i sin fria lek. Då denna teori och perspektiv bygger på att ens omgivning är socialt 
konstruerad och då både forskning och det verkliga livet har påvisat hur vi människor 
tillsammans skapar det ”normala” kommer studien utgå från en socialkonstruktionistisk 
teori. Då det syftar till att se hur den sociala konstruktionen påverkar barnens val i den 
fria leken.  
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5 Resultat  
 

I följande kapitel kommer vi att presentera ett urval av våra tolv gjorda observationer av 
barnen i syfte att försöka besvara vår frågeställning om vad pojkar och flickor valde att 
leka i den fria leken. I första delen av resultatkapitlet har ett urval av observationerna 
gjorts då det i de tydliggör vad pojkar respektive flickor väljer att leka. Vi har valt att 
tematisera observationerna utifrån två kategorier där det tydligt framgår vad pojkarna 
respektive flickorna valde att leka.  
 
I den andra delen av kapitlet kommer intervjusvaren med pedagogerna presenteras för 
att komma närmare vår frågeställning om hur barnen ges möjlighet till val av fri lek. 
Pedagogernas svar kommer förstärkas genom inslag från observationerna då svaren inte 
alltid förhåller sig till det vi såg i själva praktiken.  
I avsnittet kommer vi att presentera och belysa hur barnen ges möjlighet till fri lek på 
förskolan. Resultatet baseras på de intervjuer som vi gjort med pedagogerna på den 
förskolan där studien ägt rum. Vi har gjort intervjuer med både barnskötare och 
förskollärare och har därför valt att använda samlingsnamnet pedagoger för båda 
yrkesrollerna. Vi har valt att tematisera pedagogernas svar i tre kategorier; den 
kontrollerande fria leken, att störa eller lugna en pågående lek och styrande pedagoger. 
 

5.1 Pojkarnas fria lek  
 

Utifrån vår första frågeställning om vad pojkar respektive flickor väljer att leka gjorde  
observationer av barnen för att se vad som framkom i deras fria lek och för att på så vis 
kunna besvara vår fråga. 
 
Generellt sett blev det synligt i de gjorda observationerna att pojkarna tenderar att leka 
mer fysiska och våldsamma lekar samt att de valde att leka tillsammans med andra 
pojkar. De använde ofta det tillgängliga materialet på de olika stationerna för att skapa 
rekvisita till sina lekar. Pojkarna befann sig oftast i stängda rum eller med ett avstånd 
från pedagogerna. Dessa platser kan kallas bygghörnor, då materialet som pojkarna 
drogs till bestod av lego, plusplus eller annat föremål som de kunde bygga med.  
 
Två pojkar satt och byggde med plusplus1 och skapade olika föremål som exempelvis 
hammare, pistol och kikare. Uppfattningsvis gjordes dessa olika föremål för att pojkarna 
skulle fånga tjuvar.  
 
Exempel: 
Erik: “Jag bygger en pistol” 
Melker: “Och jag bygger en hammare” 
Erik: “Kolla, nu har jag även byggt en kikare” 
Melker: “Då kan vi använda din kikare för att hitta tjuvarna” 
Erik: “Ja och så kan vi skjuta dem eller slå de med hammaren”  
 
I den ovannämnda observationen blev det synligt att pojkarna hade fokus på vad det är 
de konstruerade. Det blev även synligt att deras intresse förhöll sig till de mer 

                                                
1 Plusplus är en form av byggklossar som går att sammanfoga med varandra.  
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”våldsamma” lekarna då deras lek grundade sig på att fånga tjuvar med sina skapelser 
av plusplus.  
I en annan observation lekte fyra pojkar med lego i ett avskilt rum, de byggde och 
skapade olika föremål som de sedan benämnde med svärd och pistoler. När byggena var 
färdiga använde pojkarna de som rekvisita till att lekslåss med varandra.  
 
Exempel: 
Frans: “Nu kan jag skjuta dig, pangpang”  
Axel: “Ingen kan stoppa mig nu när jag har mitt svärd” 
Filip: “Du får inte komma in i mitt bygge” 
Kevin: “Jo man får komma in i bygget om man inte skjuter”  
 
Även i denna observation syntes det att leken innehöll det ”våldsamma” som tidigare 
nämnt. Vidare konstruerade pojkarna även där sina vapen själva med hjälp av lego.  
Efter att de skapat sina vapen fortlöpte leken med de ”våldsamma” inslagen.  
 
Vidare i observationerna kunde det även ses att pojkarna lekte mycket med bilar och 
med djur som rekvisita för deras mer fysiska och våldsamma lekar. Då materialet inte 
användes som förväntat kunde det tydliggöra att pojkarna som oftast istället använde 
olika former av material där lekarna handlade om att skada, slåss eller binda fast. 
 
I en av observationerna befann sig tre pojkar i ett rum där det fanns en uppsättning olika 
material, bland annat dinosaurier. Pojkarna använde dinosaurierna som rekvisita i sin 
lek. Leken verkade inte särskilt uppstyrd av någon utan de verkade bara göra det som 
föll de in för stunden. 
 
Exempel: 
Arvid: “Nu ska vi binda fast dig” 
Pelle: “Nu äter han upp dig” 
Fredrik: “Nu kommer pappan och biter dig i nacken eftersom du inte lyssnar” 
 
I leken blev det återigen synligt att pojkarna var ”våldsamma” mot varandra med hjälp 
av det tillgängliga materialet. Det syntes att leken var av fysisk karaktär då pojkarna 
använde dinosaurierna för att bita och binda fast varandra.  
 
I en annan observation lekte två pojkar med bilar, men bilarna hade inte bara syftet att 
köra runt på den belägna bilmattan i rummet utan tenderade att flyga upp på väggarna 
och liknande. Det var även återkommande att pojkarna krockade med bilarna och 
använde de för att skada den andra.  
 
Exempel:  
Carl: “Den kör så snabbt att den flyger” 
Felix: “Min är också jätte snabb, titta den flyger upp och ned” 
Carl: “Den onda mannen kommer döda oss” 
Felix: “Vi måste krocka med honom” 
 
Återkommande i denna lek var att det ”våldsamma” blev synligt. Pojkarna använde 
även här materialet på ett fysiskt och våldsamt sätt. Det blev även synligt att de behövde 
ta till våld i sin lek för att själva inte bli skadade.  
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I en annan situation där två andra pojkar lekte med bilar använde även de bilarna till att 
flyga. Leken tog en vändning när pojkarna började benämna sina bilar som geckos, som 
kommer från ett tv program som heter “pyjamashjältarna”. Pojkarnas geckos började 
sedan krocka med varandra samtidigt som de flög runt i luften.  
 
Exempel:  
Leo: “Det är ju roligare om man glider runt såhär” 
Tim: “Titta min bil kan flyga” 
Leo: “Det är en gecko som kan flyga jättesnabbt” 
Tim: “Min gecko krocka med din, paaang”  
 
Även här använde sig pojkarna av materialet på ett annat sätt än deras egentliga 
funktion. Bilarna flög istället runt i luften än att köra runt på bilmattan. Materialet 
förändrades även med pojkarnas fantasi till geckos och blev av mer våldsam karaktär 
när de började krocka med varandra.  
 
 
5.2 Flickornas fria lek 
 
Generellt sett utifrån de gjorda observationerna framkom det att flickorna tenderar att 
leka mycket familjelekar samt att pyssel var högt prioriterat i deras fria lek. Flickorna 
befann sig mycket i hemvrån där de lekte mamma, pappa, barn eller andra vardagliga 
lekar. De befann sig även till stor del vid de olika pysselhörnorna. Likadant som 
pojkarna så valde generellt sett de flesta flickorna att leka tillsammans med andra 
flickor, det var något som var återkommande i observationerna som gjordes.  
 
I en observation satt två flickor vid ett bord mitt i det stora allrummet och bakade med 
leran. De gjorde olika bakelser och pratade hela tiden med varandra om det stundande 
kalaset, där de skulle bjuda på olika kakor och bakelser.  
 
Exempel:  
Lisa: “Jag gör kakor, kolla en kringla” 
Amanda: “Jag gör bullar, kanelbullar” 
Lisa: “Nu vill jag göra en stor chokladtårta” 
Amanda: “Jaa, nu har vi massa gott till kalaset” 
 
Det blev synligt i observationen att flickorna i sin lek förhöll sig till mer verkliga och 
vardagliga situationer. Det framkom även att leken var av mer omhändertagande 
karaktär då de bakade för att bjuda på fika vid kalaset.  
 
I en annan observation befann sig ett par flickor vid pysselhörnan på avdelningen där de 
satt och ritade olika teckningar. Det blev tydligt i observationen att det var en flicka som 
hade ledarrollen och att de andra flickorna såg upp till henne. Att rita “finast” var det 
största fokusen under hela aktiviteten.  
 
Exempel:  
Alma: “Vad fint du ritar” 
Stina: “Jag vill göra som du” 
Emma: “Det är för att jag ritar finast” 
Alma: “Ja det gör du, jag ska rita med samma färg som du” 
Emma: “Du har ju använt lila, jag hade rosa så det är inte samma” 
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Det blev synligt i observationen att flickorna även här förhöll sig till ett bord beläget 
mitt i rummet. Deras fokus grundade sig på att rita fint och att det var en av flickorna 
som hade makten över vad som ansågs vara fint.  
 
I en annan av observationerna befann sig fyra flickor inne i ett rum som var utformat 
som en hemvrå, där fanns exempelvis en spis, bord och stolar. De lekte familj där fokus 
låg på matlagning och städning. I denna observation fanns det även en tydlig ledare som 
även agerade regel upprätthållare.  
 
Exempel:  
Filippa: “Jag vill vara mamma” 
Vera: “Men jag är mamma!” 
Sofie: “Jag måste värma maten” 
Vera: “Nu ska vi äta godis, men först maten sen godis.” 
Klara: “Jag ska dammsuga, men nu ska vi duka av” 
Filippa: “Nu vill jag bygga en koja till mig”  
Vera: “Men vi äter ju nu, du får faktiskt vänta” 
 
Som tidigare nämnt blev det även här synligt att det fanns en tydlig ledare i leken. 
Flickan som hade ledarrollen i leken synliggjorde ordningen i hur leken skulle gå till. 
Hon framhöll regler som skulle följas och det kunde ses som vardagliga regler då 
exempelvis godiset skulle ätas efter maten.  
 
Under flera av observationerna på förskolan framkom det att flickorna agerade 
regelupprätthållande gentemot de andra barnen. Detta gällde främst mot de barnen som 
tillsammans verkade inom samma lek.  
Flickorna var noga med att pedagogernas reglerna på förskolan hölls och tillrättavisade 
de barn som gick emot reglerna, ofta med ett mer vuxet tonläge och skarp röst. Reglerna 
som ska hållas innefattar inte bara de regler som gällde inom förskolans lokaler, 
exempelvis att vissa ord inte fick uttalas utan de kunde också röra regler som kunde 
tänkas gälla i barnens respektive hem.  
 
Exempel:  
Tre pojkar befann sig på mattan och en flicka satt vid ett bord bredvid i en egen lek. 
Pojkarna började sjunga en sång om att pinka. 
-Sluta upp med såna dumheter! säger flickan. 
Pojkarna fortsatte att sjunga och de började sedan göra pruttljud. 
-Sluta upp med det där sa jag ju! utbrister flickan igen. 
De andra två pojkarna tog också varsin dinosaurie och började kittla varandra. Pojkarna 
blev mer och mer högljudda. 
-Nu räcker det, de här orkar jag inte höra mer, säger flickan. 
Vid ett annat tillfälle lekte två pojkar och en flicka tillsammans i bil hörnan. Flickan 
lekte ganska stillsamt med sin bil på bilbanan där hon hade byggt parkeringsplaster. 
Pojkarna började benämna sina bilar som bajsbil och pruttbil, flickan reagerade då 
direkt och sade “Det där är inte roligt, sluta säg bajs och pruttbil! Det får man inte”. 
 
I de gjorda observationerna blev det vid återkommande tillfällen synligt att flickorna 
tillrättavisade pojkarna när de sa eller gjorde saker som flickorna ansåg föll utanför de 
regler som skulle följas. Det blev synligt både när flickorna var delaktiga i leken och när 
de befann sig utanför den aktuella leken.  
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5.3 Den kontrollerade fria leken 
 
Gemensamt för alla avdelningarna var att barnens fria lek ägde rum de tiderna på dagen 
då inga av pedagogerna hade planerat aktiviteter. Dessa var tider så som innan 
frukosten, efter frukosten samt efter lunch och mellanmål.  
 
“Vi erbjuder fri lek varje dag, innan och efter frukost sedan efter lunch och efter 
mellanmålet.” (Pedagog 1).  
 
Dessa perioder av fri lek varade allt mellan 1 timme och 3 timmar. På frågan om vad 
barnen hade möjlighet att göra under denna tid gav respondenterna samma svar. Alla 
respondenter använde sig av ordet “stationer” när de beskrev vad barnen fick möjlighet 
att göra under den fria leken. Dessa stationer innefattade aktiviteter som fanns 
tillgängliga under den fria leken. De kunde vara bygghörnan, legorummet, 
familjerummet eller att sitta och rita eller pyssla vid ett bord.  
 
“De får göra nästan vad de vill men vi har olika stationer de kan välja mellan. 
Familjelek/lugn lek i hemvrån, bygglek, bilar, pyssel.”  (Pedagog 2). 
 
Tre av respondenterna använde sig av vad de kallade för aktivitetstavla. Detta innebar 
att barnen fick sätta upp sitt kort med en bild på sig själv på den aktivitet de valde att 
göra. Syftet med denna tavla var dels för att alla barn inte skulle vara på samma ställe i 
den fria leken, och dels för att ge barnen insikt om vilka möjligheter som fanns till lek.  
 
“Vi har en aktivitetstavla där barnen får sätta sin bild på den plats som de vill leka på. 
Om de bara lullar runt så försöker vi styra in de i en lek eller pyssel.” (Pedagog 2).  
 
De andra två respondenterna använde sig inte längre av aktivitetstavlor då de upplevde 
att det lätt blev konflikter kring dessa. Dock använde de sig av liknande strategier för att 
dela upp barngruppen under den fria leken.  
 
“Vid samlingarna frågar vi vad de vill göra. De får välja något, sen kanske de inte 
behöver göra det hela tiden. Men så att inte alla går till samma ställe.” (Pedagog 3). 
 
“Tidigare hade vi aktivitetskort men vi märkte att det ibland blev konflikter om flera 
barn vilja vara på samma ställe, men det kanske var fullt på den aktiviteten.” (Pedagog 
4).  
 
 
5.4 Att störa eller lugna en pågående lek 
 
Under barnens fria lek uppgav flera av respondenterna att de oftast förhöll sig passivt 
till den pågående leken. De menade i flera av fallen att de inte ville gå in och störa 
barnen i deras pågående lek. Dock fanns det tillfällen när pedagogerna kände ett behov 
av att kliva in i leken. Två av respondenterna uttryckte att det ibland fanns ett behov av 
att kliva in i barnens lek för att lugna den.  
 
“I vissa lekar behöver man vara aktiv för att upprätthålla lugnet, styra eller organisera 
leken. Andra gånger vill man inte störa barnen om de leker bra och då är man mer 
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passiv. Men här är vi nog mer passiva då våra barn leker väldigt bra själva.”(Pedagog 
1).  
 
“Är barnen i byggrummet eller hemvrån brukar de få vara där själva, vill inte störa. 
Sitter med vid pussel och pyssel, mest för att behålla lugnet, så om det blir stökigt i 
något av rummet kan de räcka med att gå in och sätta sig lite för att leken ska bli 
lugnare.“ (Pedagog 5).  
 
Under en observation blev det tydligt att pedagogens intrång i leken skadade den och 
leken fick ett abrupt slut. 
 
En pedagog kommer fram till pojkarna och tittar på de förundrat. 
- Vad gör ni killar? Jaha ni leker med bilarna, men ni får inte köra sådär på väggarna! 
Bilarna skall ju vara på golvet säger pedagogen med barsk ton. 
De två pojkarna som blir tillsagda tittar lite upprivet på pedagogen och på varandra, de 
lägger sedan undan bilarna och går därifrån. 
 
 
5.5 Styrande pedagoger 
 
På frågan om vad som var tillåtet för barnen att leka svarade respondenterna att barnen i 
största mån får leka vad de vill. Det var viktigt att barnen visade hänsyn för materialet 
som fanns tillgängligt på förskolan och inte brukar det på ett olämpligt sätt.  
 
“Okej att använda det materialet som finns på rätt sätt alltså med respekt, inte förstöra 
och flytta runt.” (Pedagog 1).  
 
Barnen fick använda materialet som fanns på de utsatta stationerna, men pedagogerna 
såg helst att materialet stannade inom ramen för denna station. Detta innebar till 
exempel att legot endast fick brukas i legohörnan, klossarna fick bara användas i 
byggrummet och dockorna skulle stanna i familjerummet.  
 
“Vi ser helst inte att de flyttar runt massa material utan var sak har sin plats, blir 
lugnast så. “ (Pedagog 2).  
 
På frågan om vad som inte är okej att leka i förskolan svarade alla respondenter att 
fysiska lekar inte var okej. De lekar som innefattade någon typ av bråklek stoppades av 
pedagogerna. Detta berodde på att barnen kunde skada sig själva och de andra barnen. 
Det innebar också att ljudnivån kunde eskalera och bli för hög vilket i sin tur kunde 
störa de andra barnen som leker.  
 
“Det som inte är okej: brottas, rida på varandra, inte springa, inga fysiska lekar alltså. 
Mycket handlar om ljudnivån. Man måste visa hänsyn till de andra som leker.” 
(Pedagog 3).  
 
Under både intervjuerna samt observationerna framkom det att ett låg ljudnivå samt en 
lugn lek är det som föredras på förskolan.  När leken upplevdes som allt för stimmig 
och högljudd valde ofta pedagogerna att träda in och ge tillsägelser.  
 
Under en lek i familjerummet blev leken stimmig och en pedagog gick in i rummet där 
barnen leker. 
 
Pedagog 1: Hallå! Vilket skrik det är här inne! 
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Barnen stannar upp lite och tittar på henne. 
Pedagog 1: Hur många kompisar är ni här inne nu? Det är ingen bra lek att bara 
springa runt att skrika. Prata med varandra om vad ni vill leka. Det kanske är någon 
som vill duka här till maten som Sanna har lagat? 
 
 

6 Analys och Diskussion  
 
I följande kapitel kommer en analys av resultatet presenteras utifrån samma 
tematisering som ovan. Vidare förs även en diskussion utifrån resultatet i förhållande till 
analysen.  
 
6.1 Pojkarnas fria lek  
 
Återkommande i resultatet påvisade att pojkarna valde mer fysiska och ibland lekar som 
kunde ses som våldsamma. Fokus låg till mesta dels på artefakter som skulle liknas med 
exempelvis vapen. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att bråklekar som förekommer i 
förskolans verksamhet kan bestå av bomber, skjutvapen och fysisk kontakt, hon menar 
vidare att pedagoger ofta försöker leda bort barnen från sådana lekar.  
Då förskolan endast är en del av barnets livsvärld skulle det kunna påvisas att det är så 
mycket utanför verksamheten som spelar in när barnen väljer lekar. I det här fallet 
skulle det kunna ses som att pojkarna just nu är i en fas där de är väldigt intresserade av 
exempelvis vapen och att de då gemensamt skapar sådana lekar som faller innanför 
deras ramar av intressen. Finns möjligheten för pojkarna att leka sådana lekar i 
förskolan så kan det ses som att de självklart gör det eftersom det ligger i deras intresse. 
  
Eidevald (2009) hävdar att pojkar ofta tenderar att hålla sig på avstånd från pedagogerna 
eller till och med stänga in sig i avskilda rum.  
Det skulle kunna sägas att om pojkarna tidigare hade blivit tillrättavisade i sina val av 
lekar gjorde då att de medvetet tar avstånd från pedagogerna för att få leka ifred.  
Då resultatet av pojkarnas lek påvisade att de som oftast befann sig åtskilt från 
pedagogerna kan dessa lekar inte styras undan. De intervjuade pedagogerna framhöll att 
de medvetet förhöll sig passivt till barnen för att inte störa deras lek. När pedagogerna i 
undersökningen väl gick in i pojkarnas lek handlade tillrättavisningen sällan om typen 
av lek som de lekte utan fokusen låg mer till att bibehålla lugnet i leken.  
 
Vidare menar Eidevald (2009) att pojkar många gånger i sina maktkamper är mer 
fysiska och högljudda i sina lekar. Detta är även något som är återkommande i de 
observerade situationerna då pojkarna vid återkommande tillfällen var fysiska och 
högljudda. En annan återkommande aspekt av observationerna var att pojkarna valde att 
leka med varandra under sin fria lek.  
 
Reimers (2008) menar att utifrån en biologisk grund drar sig pojkar till pojkar i deras 
val av lekar, detta för att de tenderar att ha samma intressen. Även Rithander (1991) 
menar att pojkar dras till varandra då deras lekar oftast är mer vilda och att de då 
förhåller sig till likasinnade. I resultatet framkom det tydligt att pojkarna lekte för sig 
och flickorna för sig. Eftersom att pojkarna hade liknande intressen så kan det ses som 
helt naturligt att de väljer att leka med varandra. Men för att kanske få bort de 
könsstereotypa lekarna där pojkar är mer våldsamma hade kanske mer blandade grupper 
kunnat skapa andra sorts lekar där just skjutandet inte hade hamnat i fokus.  
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Säljö (2014) hävdar att utifrån det sociokulturella perspektivet är det de biologiska som 
utgör basen men att det är den sociala kommunikationen människor emellan som 
konstruerar barnets livsvärld. Vidare menar även Allwood & Eriksson (2010) att 
stationerna i verksamheten så som hemvrån eller bygghörnan kan ses som socialt 
konstruerade då det ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv handlar om att möta det 
vardagliga för att förstå verkligheten. Då pojkarna som oftast valde att leka med andra 
pojkar och att de till största del förhöll  sig till bygghörnan kunde det ses som att barnen 
tillsammans konstruerade sina lekar utifrån de förutsättningar som fanns i verksamheten 
samt deras gemensamma intressen. Alltså skulle det kunna sägas att pojkarna i detta fall 
sett ur ett biologiskt perspektiv och konstruktionen i verksamheten skapade deras 
världsbild och sätt att vara, vilket då visade sig i deras val av lekar. I resultatet visade 
det sig att pojkarna just förhöll sig till bygghörnorna tillsammans med andra pojkar, om 
pedagogerna hade varit mer aktiva i pojkarnas lek hade det kanske skapats andra lekar 
och blandningen mellan pojkar och flickor i deras lekar kanske hade kunnat se 
annorlunda ut.  
 
6.2 Flickornas fria lek 
 
I analysen av vad flickorna valde att leka framkom det att de till största del valde 
vardagliga eller husliga lekar samt att pyssel var populärt.  
 
Tullgren (2004) beskriver en lekform som de nyttiga lekarna och de sammanfaller oftast 
med familjelekar i exempelvis dockvrån. Vidare menar hon att de nyttiga lekarna faller 
innanför den norm som förskolan strävar efter. I analysen av intervjuerna framkom det 
att samtliga pedagoger strävade efter att bibehålla en lugn atmosfär i verksamheten och 
att de uppmanade barnen till att leka lugna lekar. Flickorna i studien befann sig ofta i 
hemvrån och lekte familjelekar och passar därför in i Tullgrens (2004) beskrivning av 
nyttiga lekar. När flickorna i undersökningen befann sig i hemvrån fick de till största del 
möjligheten att leka själva och just hemvrån var en av stationerna i verksamheten och 
ligger därför innanför de ramar som pedagogerna ansåg som nyttiga aktiviteter.  
 
Liksom pojkar dras till pojkar menar Reimers (2008) att rent biologiskt dras flickorna 
till varandra då även de delar intressen. Vidare menar Eidevald (2009) att flickorna ofta 
förhåller sig till pedagogerna i deras lek, de befinner sig nära och oftare tillsammans 
med pedagogerna. Om flickorna i undersökningen inte befann sig i hemvrån satt de som 
oftast vid ett bord och pysslade. Det var även vid pysselborden som pedagogerna befann 
sig, och det kunde tydligt ses att flickorna gärna förhöll sig nära pedagogerna.  
 
Sandqvist (1998) har påvisat att flickor ofta tenderar att samtala mer med pedagogerna 
och på så vis kan det ses att flickorna blir mer medvetna om de regler som bör 
upprätthållas. Flickorna i studien var vid återkommande tillfällen regelupprätthållare 
mot både varandra och mot pojkarna. De tillrättavisade varandra och pojkarna när de 
ansåg att någon regel hade brutits. Det kunde även ses att pojkarna istället förhöll sig till 
sina egenkonstruerade regler.   
 
Thronton & Goldstein (2006) menar att det ligger i kvinnans natur att skydda, knyta an 
och trösta barnen. Vidare framkommer det i Emilsons (2008) studie att majoriteten av 
pedagoger i förskolan är kvinnor. Då det har framkommit att flickorna i undersökningen 
oftast förhöll sig närmre pedagogerna samt att de samtalade mer med de än vad 
pojkarna gjorde och att majoriteten av de som arbetar i förskolan är just kvinnor kan det 
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ligga till grund för att just flickorna tog på sig rollen som regelupprätthållare. 
Vidare menar Eidevald (2009) och Palludan (2007) att flickor oftast förväntas vara 
mognare än pojkar, att det därför ligger högre förväntningar på att flickorna skall veta 
vad som är rätt och fel. Forsberg (2002) hävdar att flickorna då kan inta en roll som 
uppfyller de förväntningarna från pedagogerna. Även detta kan ligga till grund för hur 
flickorna i undersökningen då faktiskt betedde sig och som tydligt kan kopplas till det 
sedda i observationerna där flickorna vid återkommande tillfällen agerade 
regelupprätthållare. 
 
Allwood & Eriksson (2010) menar att socialkonstruktionismen framhåller att genus är 
socialt konstruerat vilket då handlar om uppdelningen av det manliga och kvinnliga. 
Vidare menas det att genus då handlar om var som är normalt kontra onormalt för det 
kvinnliga och manliga. Detta kan då kopplas till det som Forsberg (2002) hävdar, att 
flickorna kan inta roller som uppfyller de förväntningar som ställs på dem. Flickorna i 
observationerna var närmre pedagogerna och samtalade mer med de och påvisade även 
en tydlig roll som regelupprätthållare, kanske för att det är just det som förväntas av 
dem. Med resultatet i åtanke och hur Allwood och Eriksson (2010) framhåller den 
sociala konstruktionen skulle det kunna ses som att flickorna konstrueras till att ta den 
rollen.  
  
6.3 Hur fri är leken? 

 
Under intervjuerna blev det tydligt att det är organisationen på förskolan som styrde hur 
barnen gavs tillfälle och möjlighet till den fria leken. Det är inte bara hur dagen var 
strukturerad utan även hur miljön arrangerades för fri lek av pedagogerna som var av 
stor betydelse.  
 
Eidevald (2009) menar att leken blir fri när det är barnen själva som konstruerar den och 
fyller den med det innehåll som är av värde för dem. Då flera av pedagogerna styrde 
barnen mot fasta aktiviteter och stationer fick barnen mindre utrymme att just 
konstruera lekarna själva. Flera av pedagogerna nämnde också att antalet barn som 
deltog aktiviteterna begränsades, vilket i sin tur då kan begränsa leken. Vidare skulle det 
kunna ses som att barnen får leka det som pedagogerna på förhand anser vara av värde 
och att barnen själva inte ges särskilt stort utrymme till möjlighet att själva välja fritt. 
Pedagogerna påpekade i intervjuerna att de skapade stationer utifrån barnens intressen 
men då stationerna inte var särskilt varierande utan snarare förhöll sig till den normativa 
förskolan. Vi kunde inte se att denna förskolans stationer hade fångat upp något 
specifikt intresse från barnen då de aktiviteter som erbjöds liknade våra tidigare 
erfarenheter av förskolans verksamhet och stationerna i den.   
 
Tullgren (2004) menar vidare att leken ger barnen en möjlighet att komma ifrån de 
vuxnas styrning och på så sätt vara självständiga individer, något som förskolan strävar 
efter. Hellman (2010) menar att pedagogerna organiserar verksamheten på ett sådant 
sätt att den skall fungera, den fria leken ska flyta på utan att pedagogerna själva behöver 
träda in för att exempelvis lösa konflikter. Intervjuerna samt observationerna visade 
dock att barnen inte kom ifrån de vuxnas styrning i den fria leken, utan att pedagogerna 
styrde barnen till vad de skulle leka och även i den fria leken. Då intervjusvaren vid 
återkommande tillfällen gav oss uppfattningen om att lugnet i verksamheten var högt 
prioriterat blev lekarna i många fall styrda av pedagogerna då de gick in i leken när den 
enligt de inte föll innanför ramarna av det lugn som eftersöktes. Det kan även ses att 
barnen blev styrda av pedagogerna då vissa av pedagogerna använde sig av 
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aktivitetskort där barnen blev placerade på olika stationer för att upprätthålla den lugna 
miljön. När aktivitetskorten användes kan det ses att barnen inte bara blev styrda till 
vilken aktivitet de skulle utöva utan även med vilka. Återigen kan det då ses att barnen 
fråntas sin möjlighet till att välja fritt utifrån sina intressen. Det kan även ses att då 
pedagogerna organiserade verksamheten på ett sätt där olika stationer var den 
tillgängliga leken för barnen kunde detta syfta till att verksamheten skulle flyta på så 
enkelt som möjligt för pedagogerna.  
 
När det kom till att vara närvarande i barnens lek menade pedagogerna att de var 
passiva då de var rädda att avbryta en pågående lek. Aras (2016) menar på samma sätt 
att de vuxna måste kunna respektera barnens fria lek genom att just kunna känna av när 
det är läge att ta en passiv eller aktiv roll som pedagog. Dock menar Olofsson (2003) att 
pedagogerna måste finnas tillgängliga för barnen om de behöver stöd eller utmaning i 
leken.  
 
Aras (2016) menar vidare att när en pedagog går in i barnens lek trots att barnen inte har 
en vilja till detta, finns risken att leken avbryts av barnen. Detta blev tydligt under en 
observation då en pedagog gick in och påpekade hur barnen använde bilarna i bilhörnan 
som då resulterade i att barnen lämnade leken och rummet. Under observationerna 
framkom det dock att pedagogerna valde att kliva in i barnens lek då den behövde 
lugnas eller i värsta fall avslutas helt. Detta kunde ske under de lekarna som Tullgren 
(2004) benämner som de fridstörande lekarna. Dessa var de lekarna som var av mer 
högljudd karaktär. Tullgren (2004) menar dock att när pedagogerna intar en aktiv roll i 
dessa lekar finns en sannolikhet att denne styr barnens lek mot något som pedagogen 
anser vara en mer passande lek. Då blir inte leken fri i Eidevalds (2009) mening då det 
är pedagogen som konstruerar leken och fyller den med innehåll. Samtliga pedagoger 
påpekade att de oftast förhöll sig passivt till barnens lek då de ansåg att barnen till mesta 
dels lekte bra själva. Däremot kunde det ses utifrån observationerna att pedagogernas 
passiva roll då minimerade chansen till att utmana barnen i deras lek och att den enda 
aktiva roll de tog var för att lugna barnen.  
 
De lekar som pedagogerna ställde sig negativt till var de lekarna som Knutsotter 
Olofsson (2009) kallar för bråklekar. Pedagogerna motiverade detta med att barnen 
kunde skada sig under leken och att sådant inte får förekomma i förskolan. De lekar 
som inte uttalades att de tydligt var förbjudna, men som kunde tolkas av svaren på 
intervjufrågorna var de lekar som Tullgren (2004) kallar för de fridstörande lekarna.  
Pedagogerna var tydliga med att barnen inte fick springa eller skrika och att de var 
måna om att barnen skulle vara lugna. Detta kontrollerade dem genom att barnen vid 
sådana tillfällen blev uppdelade samt att de försökte lära dem barnen att ägna sig åt en 
aktivitet eller lek under en längre stund. Om barnen enligt pedagogerna inte kunde 
upprätthålla dessa regler blev de styrda mot aktiviteter som vidhöll det lugn som 
pedagogerna eftersträvade. Att barnen då blev avbrutna i sina pågående lekar för att 
exempelvis ljudnivån blev för hög kan det ses att barnen även här blir hämmade i sin 
möjlighet till att själva välja vad de vill leka. 
  
Allwood & Eriksson (2010) menar att utifrån ett socialkontruktionistiskt perspektiv 
skapas stationerna i förskolan för att spegla det socialt konstruerade samhället vi lever i. 
Alltså att förskolan konstrueras för att motsvara det verkliga livet som råder utanför 
verksamhetens dörrar. Det kan då ses att pedagogerna konstruerade aktiviteter och 
stationer utifrån deras uppfattning kring vårt socialt konstruerade samhälle. Frågan som 
då kan ställas är om den är konstruerad tillsammans med barnen utifrån deras livsvärld 
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eller om det enbart är pedagogerna som konstruerar den utifrån vad de anser vara nyttigt 
för barnen. I vår uppfattning handlar alltså socialkunstruktionismen om att barn och 
pedagoger tillsammans skall konstruera verksamheten men utifrån de gjorde intervjuer 
och observationer blev det tydligt att barnen faktiskt inte var särskilt involverade i 
konstruktionen av tillgängliga lekar.  
 
6.4 Metoddiskussion  
 
Då metoderna bestod av observationer och intervjuer kunde dessa användas för att 
förstärka varandra. Dessa skrevs ned på papper under själva observationerna och 
intervjuerna. Hade de istället spelats in med videokamera hade kanske analysen kunna 
bli bredare och vi hade kanske kunnat få syn på mer eller andra saker. Fokusen låg på 
vad pojkar respektive flickor lekte och därför minimerade vi kanske våra chanser att 
upptäcka fler saker när valet av att enbart skriva ned det sedda gjordes. Om det hade 
gjorts videoinspelningar hade vi kunnat återkomma och titta flera gånger på det sedda 
för att möjligtvis upptäcka nya saker. Det begränsades i vår undersökning då vi enbart 
kunde förhålla oss till det nedskrivna materialet.  
 
Vi kan däremot se en fördel i vårt metodval där observationerna och intervjuerna enbart 
skrev ned då vi fick en naturlig känsla över situationerna. Barnen kändes inte obekväma 
av att vi befann oss i deras närhet och antecknade i ett block, inte heller pedagogerna 
verkade tycka intervjuerna var av obekväm form. 
Vi tänker att situationerna hade kunnat kännas annorlunda med en videokamera i 
handen, från vår sida men även för barnen och pedagogerna.  
 
Vi valde att enbart förhålla oss till en förskola av bekvämlighetsskäl samt att vi ansåg 
att den förskolan och de avdelningarna vi var på uppfyllde de förutsättningar som 
krävdes för att kunna genomföra studien. Däremot kanske vi hade fått ett annorlunda 
resultat om vi hade besökt flera olika förskolor. Om vi hade besökt flera förskolor hade 
vi kanske kunnat se en större variation i resultatet.  
 
Intervjuerna gjordes också på samma förskola, och vår tanke är att eftersom de arbetar 
under samma faktorer och kan det då i sin tur vara en anledning till att de hade ganska 
liknande svar på frågorna. Hade vi istället förhållit oss till pedagoger från olika 
förskolor hade vi kanske fått ett annorlunda och mer varierande resultat i intervjuerna.  
 
 
6.5 Framtida forskningsområden  
 
En intressant aspekt som inte var fokus i vår undersökning men som skulle vara 
intressant att titta på är hur pojkar respektive flickor använder materialet i förskolan. 
Alltså om pojkar och flickor använder samma material på olika sätt. Vid något tillfälle 
under våra observationer kunde vi se att en flicka och två pojkar lekte med bilar på lite 
olika sätt, en första tanke var att ta med det i undersökningen men då vi hade fokus på 
annat valdes det bort, därav hade vidare forskning kring detta kunnat ge andra och 
intressanta eventuella förklaringar kring barns fria lek.  
Då vårt resultat visade en tydlig uppdelning mellan pojkar och flickor och deras skilda 
lekar hade det varit intressant att blanda pojkarna och flickorna i de specifika lekarna för 
att sedan titta på om leken hade blivit annorlunda med båda grupperna inblandade. Om 
aktiviteterna återskapas men med en blandning av pojkar och flickor kanske leken hade 
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blivit av annan karaktär. Intressant hade varit att se om barnen då hade lekt tillsammans 
eller om pojkarna och flickorna hade lekt med samma sak fast bredvid varandra.  
Vi fann en intressant aspekt gällande barns regeluppfattning i förskolan. Flickorna 
visade en tydlig regelupprätthållning mot både pojkarna och varandra i sin lek. De 
reglerna som flickorna strävade efter att upprätthålla kunde tydligt kopplas till 
pedagogernas regler samt regler hemifrån. Flickorna tillrättavisade pojkarna när de 
exempelvis använde ord som bajs eller när de enligt flickorna var för högljudda. 
Däremot kunde det tydlig ses en skillnad i pojkarnas regelupprätthållning. Pojkarna 
förhöll sig inte till de vardagliga reglerna på samma sätt som flickorna utan verkade 
istället styras av regler som de själva har satt upp inom ramen för de pågående leken.  
Det skulle därav vara intressant att forska vidare på just hur regelupprätthållningen 
skiljer sig åt mellan pojkar och flickor, alltså om pojkar kan ses som normbrytare då de 
skapar sina egna regler och inte följer de regler som faller innanför normen i förskolans 
verksamhet.  
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Bilagor 
 
6.6 Bilaga A Intervjufrågor 
 

Hur	får	barnen	möjlighet	till	att	leka	fritt?	

I	vilken	omfattning	får	de	leka	fritt?	

Vilka	valmöjligheter	ges	de	när	de	skall	leka	fritt?	

Vart	befinner	du	dig	i	barnens	fria	lek?		

Deltar	du	Passivt	eller	aktivt	i	barnens	fria	lek?	

Vad	är	okej/inte	okej	att	leka?	

Hur	tar	du	tillvara	på	barens	egna	val	av	lek?	

Hur	utmanar	du	barnen	i	deras	fria	lek?	

Bemöter	du	flickor	och	pojkar	lika	i	sin	fria	lek?	I	så	fall	hur?	

Vilken	syn	på	flickor	respektive	pojkar	har	du?	Vilda,	lugna?	
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6.7 Informationsbrev  
 
Hej, vi heter Emma Engstrand och Ebba Jonsson och är två studenter på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under höstterminen 2017 
kommer vi att skriva vårt examensarbete kring barns fria lek. Vi skall undersöka 
eventuella skillnader mellan pojkars och flickors val av fri lek och vilka möjligheter de 
har till detta. För att kunna genomföra denna studie har vi tänkt att observera barnen i 
deras fria lek samt genomföra intervjuer med er pedagoger.  
Under vecka 37 och 38 är det tanken att vi skall genomföra observationerna och 
intervjuerna, därför vill vi fråga er om ni vill delta i vår undersökning. Intervjuerna 
kommer ske på eftermiddagarna eller när det passar er. Du som blir intervjuad har rätt 
att tacka nej och kommer vara helt anonym. Intervjun kommer skrivas ned för att sedan 
transkriberas och användas som empiri i vårt arbete. Examensarbetet kommer läggas ut 
på databasen DIVA, däremot kommer all empiri vara konfidentiell, alla namn kommer 
bytas ut och du som informant kommer vara garanterad anonymitet.  
 
Vänligen hör av dig om du har några frågor eller funderingar kring vårt arbete. Du kan 
nå oss på: Ebba Jonsson: Ej222rz@student.lnu.se och Emma Engstrand: 
Ee222qc@student.lnu.se.  
 
Vår handledare heter Tom Gagner och ni är välkomna att höra av er till honom för 
frågor eller funderingar, ni når honom på: Tom.gagner@lnu.se.  
 
Med vänliga hälsningar Ebba och Emma.  
 
 
 


