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Det bästa barn vet är att leka. I lek utvecklas barns såväl psykiska som fysiska förmågor. 

Kropp och själ samspelar på ett sätt som överträffar andra aktiviteter.... Den ro och glädje som 

sprider sig när barn leker med inlevelse och fantasi är förskollärarens eller lärarens belöning.  

Jensen & Harvard (2016) 

  



 

Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares deltagande i barns lek, 

samt genusrelaterade normer. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur 

beskriver förskollärare sitt deltagande i leken med pojkar respektive flickor?” och 

”Hur ser förskollärare på normer i pojkars respektive flickors lek?”. Studien utgår 

från ett socialkonstruktionistiskt och ett sociokulturellt perspektiv. För att få en 

djupare förståelse för förskollärares deltagande i lek och Metodvalet för studien är 

kvalitativ analysmetod, deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer.  

där data samlades in genom observationer och intervjuer. Resultatet visar att 

förskollärarna deltar i leken men de menar att deltagandet bidrar med både för- och 

nackdelar. Resultatet visar även hur de arbetar för att bemöta alla barn i förskolan 

utifrån ett individanpassat perspektiv.   

Nyckelord 

Genus, kön, bemötande, lek, förskollärarens roll, undervisning, förskollärare, 

förskola, pojkar, flickor, lärare.  

Keywords 

Children, gender, attitudes, stereotypes, sweden, preeschool, teacher, childrens play, 

play, gender stereotypes, preeschool teachers, student attitudes, teachers role, 

teaching methods, gender issues, preeschool education. 

Tack 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Åsa Bornefjäll och examinator Anette Emilson 

för vägledning och stöttning under studiens gång. Vi vill även tacka de förskollärare 

som deltog i vår studie. 
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1 Inledning 

I följande studie undersöks hur förskollärares beskriver sitt deltagande i flickors och 

pojkars lek samt hur förskollärare ser på normer i flickors respektive pojkars lek. Vi 

har utifrån egna tidigare erfarenheter upplevt att förskollärare till viss del deltar i barns 

lek och att bemötandet skiljer sig åt beroende av barnets kön. I vårt arbete har vi valt 

att använda begreppet förskollärare på grund av att det är den yrkesgrupp vi studerat 

och det vi studerar till. Begreppet lek innefattar i studien rollek, regellek, material och 

leksaker. Det kan även innefatta pyssel som till exempel pärla, måla eller pussla.  

I Skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 5 § framgår att alla som arbetar inom 

utbildningsväsendet ska främja mänskliga rättigheter och aktivt arbeta för att 

motverka alla former av kränkande behandling. I förskolans läroplan (Skolverket, 

2018) framkommer lekens betydelse och hur förskollärare ska arbeta för att ge 

möjlighet att bredda barns lekmönster och val av aktiviteter oberoende av kön.  

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika 

sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att 

bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar 

i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för 

utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö 

ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att 

begränsas av könsstereotypa uppfattningar (Skolverket, 2018, s. 7) 

Genusarbete innebär att uppmärksamma det osynliga men självklara, att se mönster 

och att genom reflektion få bredare förståelse för genus. Utifrån medvetet och 

omedvetet agerande skapar förskollärare möjligheter och begränsningar för barns 

utrymme för handling och hur de upplever sig själva och andra individer. Genom 

människors handlingar ”görs kön”, vad som är stereotypt pojkigt och flickigt i alla 

situationer, vilket är en process som ständigt pågår och förändras. En personalgrupp 

som är genusmedveten kan ge barn som går på förskolan bredare möjligheter och 

chansen att få utveckla sin personlighet som individer oavsett vilket kön barnet äger 

(Helén & T Granholm, 2010).    

Jensen och Harvard (2016) belyser förskollärarens roll i barns lek och det är 

personalens ansvar att barnen i förskolan får stöd i leken. Författarna menar att det 

finns tre principer som kan påverka stimulansen av barns fria lek, till exempel 

förskolans rutiner, att barnet blir störd av andra individer eller och att förskollärare 

deltar i leken utifrån barns villkor. Leken är barnens privata sfär där det länge ansetts 

att förskollärare ska hålla sig borta från, det synsättet har dock förändrats. Enligt 

författarna är den lekande förskolläraren något som är eftertraktat av barnen, som 

bidrar med sociala lekregler eller är ett stöd för barnen i leken. Vidare beskriver 

författarna hur förskollärare lägger ner väldigt lite arbete och intresse i barnens lek. 

Förskollärare anser att de under barns lek kan göra andra saker och går enbart in i 

leken när det uppstår konflikter och agerar medlare, vilket dock oftast leder till att 

leken avtar. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) tar upp hur 

förskollärare ser leken som något som görs då andra “viktigare” ting avklarats som 

till exempel förskollärarens ansvarsområden eller barns undervisning. Författarna 
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menar vidare att leken är barns värld och att vuxna ofta står utanför. Øksnes (2011) 

styrker även att leken är barns arena. När barn leker använder förskollärare den tiden 

utifrån eget behov och fokus läggs på det förskolläraren anser är viktigare än att leka.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares deltagande i barns lek, 

samt genusrelaterade normer. 

Syftet har konkretiserats till två frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärare sitt deltagande i leken med pojkar respektive 

flickor? 

• Hur ser förskollärare på normer i pojkars respektive flickors lek? 
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3 Bakgrund 

Följande kapitel syftar till att skapa större förståelse för förskollärarens roll i leken 

med pojkar respektive flickor. Relevant litteratur och styrdokument presenteras. 

Bakgrunden är uppdelad i följande rubriker; Förskollärarens roll i leken, Genus och 

Lekens normer. Slutligen definieras ämnesrelaterade begrepp vi använder i studien.  

3.1 Förskollärarens roll i leken 
Lindqvist (2009) uttalar att under Vygotskijs tid sågs leken som ett sätt för barnen att 

lära sig om det sociala livet. Då gick vuxna in i barns lek för att lära dem hur de skulle 

leka och hur verkligheten såg ut. Författaren skriver vidare att Vygotskijs efterträdare 

följde hans spår då de utvecklade teorin på vuxnas ingripande i leken framför ett 

skapande förhållningssätt. Vygotskij menade dock att alla människor är kreativa, även 

de yngsta barnen. Enligt författaren sa Vygotskkij även att ju rikare verklighet desto 

större möjligheter till fantasi och tvärtom. Lindqvist menar vidare att leken kan ses 

som ett möte mellan barnets inre tankar med den yttre verkligheten. Även Björklid 

och Fischbein (2012) lyfter att i leken får barnet möjlighet att se och skapa sig 

föreställningar om omgivningen, det blir ett möte mellan barnets inre och barnets yttre 

- tankar blir till handling. Författarna menar vidare att lek är barns tänkande och där 

förenas barnets vilja med barnets tanke och känsla. I leken blir barnet medveten om 

sin omgivning.  

Ellneby (2019) klargör att förskollärare behöver vara med i barns lek till exempel om 

barngruppen är orolig, där förskolläraren upprätthåller regler vilket skapar trygghet 

hos barnen. För att leken ska fortgå behöver förskollärare ha uppsyn över vad som 

sker för att undvika att det uppstår konflikter i leken. Det finns tillvägagångssätt 

förskollärare kan ta till men som kan begränsas på grund av praktiska omständigheter. 

Strategin är att vara med eller i närheten av barns lek och aktiviteter hela tiden utan 

avbrott. De övriga i arbetslaget har hand om det som sker runt om i verksamheten. 

Det som kan hindra förskollärares deltagande i leken kan bero på att förskollärare 

försummar vikten av deras deltagande i leken. Det kan även bero på att den 

förskollärare som är i barngruppen känner sig obekväm då de andra i arbetslaget har 

ansvaret för alla andra sysslor. Arbetslaget bör vara överens om att den förskollärare 

som är i barngruppen och leker har som uppgift att skapa trygghet och skydda leken 

oberoende av vad som händer i omgivningen. Förväntningar på att förskolan ska vara 

en utbildningsinstitution där leken kan användas i lärande syfte har ökat (a.a.).  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att förskollärares 

deltagande i barns lek kan bidra till att leken blir mer komplex och utvecklande. 

Samtidigt kan förskollärares involvering förstöra leken för barnen. Barnet bör få 

tillgång till ostörd lek för att få möjlighet att bearbeta bland annat konflikter för att 

kunna gå vidare och möjliggöra ett bättre mående. Vidare kan barnet vid ostörda 

situationer medvetet lösa olika problem med olika tillvägagångssätt utan 

förskollärares stöd. Det är vid sådana tillfällen barnet får möjlighet att uppleva aha-

upplevelser på ett annat sätt än om en förskollärare ingriper och försöker hjälpa till 

(a.a.). Ellneby (2019) redogör vidare att relationen mellan barnet och förskolläraren 

förändrades när förskolläraren började leka samt att förskolläraren såg barnet ur ett 

annat synsätt. Det som kan vara svårt är att förskollärare ofta är passiva eller styr 
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leken för mycket vilket kan bli ett hinder och resultera i att leken avtar. Förskollärare 

som har förmågan att busa och vara påhittiga smittar av sig på ett positivt sätt när det 

kommer till en bra lekatmosfär. Förskollärare kan inta rollen som lite tillbakadragen 

om leken fungerar och en aktivare roll om leken stannar upp av olika anledningar 

(a.a.).  

3.2 Genus i relation till förskolan 
Helén och T Granholm (2010) belyser hur pojkar och flickor ska få möjlighet att 

utvecklas som individer utan begränsningar såsom traditionella könsvärderingar. 

Författarna lyfter begreppet genus och menar att det har en påverkan för hur individer 

förhåller sig till varandra. Genus handlar om hur människor formar och formas till 

man och kvinna och dess avspegling i samhället. Begreppet kön menar författarna i 

stället är det biologiska könet och genus är det sociala könet. Det kan tillkomma 

konsekvenser för den enskilda individen i relation till genus när pojkar och flickor 

bemöts, blir bedömda och behandlade på olika sätt. Det kvinnliga och manliga 

värderas på olika sätt och det manliga värderas i dagens samhälle oftast högre än det 

kvinnliga. Författarna framhåller även vikten av kunskap och reflektion för att fånga 

upp omedvetna normer, krav och förväntningar som råder för pojkar och flickor och 

hur det i sin tur påverkar barnen (a.a).  

I förskolan skapas och återskapas mönster som har påverkan på pojkar och flickors 

beteende (Öhman, 2014). Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2016) beskriver hur 

dominerande normer som påverkar barn och vuxna i förskolan, ur ett normkritiskt 

perspektiv kan problematiseras. Normer som begränsar individens möjligheter och 

utrymme för handlingar bör belysas samt analyseras då normer i stor utsträckning inte 

synliggörs utan istället tas för givet, vilket är problematiskt. Författarna menar vidare 

att det är när normer bryts som de träder fram och blir synliga. Flera olika normer kan 

påverka individers liv och vara hämmande, varav ett exempel är tvåkönsnormen 

vilket innefattar att det endast finns två kön, kvinnor och män, samt att bestämmelser 

om individens könsidentitet och könsuttryck beror på det biologiska könet. Normer i 

förskolan kan spegla sig i hur flickor och pojkar ställs inför olika förväntningar, blir 

olika behandlade och erbjuds olika aktiviteter och möjligheter till lek (a.a). 

Könsblindhet klargör Olofsson (2007) vilket innebär att individer tror sig behandla 

flickor och pojkar likadant men i praktiken inte gör det. Författaren trycker även på 

hur vanligt det är att höra hur förskollärare uttrycker att de inte gör någon skillnad på 

könen och att de arbetar utifrån ett mer individuellt perspektiv. Vidare menar 

författaren att samhället generellt inte ser könsmönster utan synliggör undantagen till 

exempel att pojkarna är lugna och snälla och flickorna är kaxiga och framfusiga. Det 

är könsmönster som sitter djupt rotade i vår personlighet och blir osynliga för oss. 

Författaren menar att personalens inställning till redan pågående arbete med 

jämställdhet visar tecken på ogynnsam insikt, att inte ha tagit till sig förståelsen kring 

problematiken. Hela tiden skapas kön genom det vi säger, leenden, blickar, 

kroppshållning, mimik, och vilket röstläge som används. Utifrån det bekräftar eller 

bestraffas barns beteende (a.a).    
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3.3 Lekens normer  
Enligt Hwang och Nilsson (2016) är leken betydelsefull och innefattar allt från att 

leka i sandlådan, bygga med lego, måla eller klä ut sig. Lek är ord och handlingar som 

är frivilliga, på låtsas och något som framhäver lust. Vidare hävdar författarna att barn 

genom lek lär sig att hantera relationer, dilemman och konflikter som uppstår samt 

ger möjlighet att utveckla sin identitet och självkänsla. Ur ett socialt perspektiv lär sig 

barnen normer och roller. Barnen får möjlighet att öva på sin förmåga att 

kommunicera och utveckla sin fantasi. I en barngrupp kan olikheter framträda när det 

kommer till pojkars och flickors lek. Pojkar leker i större utsträckning vildare lekar, 

som “Tjuv och polis”, leken sker oftare i större grupper och de föredrar att göra saker 

snarare än att prata om dem. Flickor brukar vanligen leka lekar som är lugna, till 

exempel måla. Flickors lek sker ofta i mindre grupper eller i par, de föredrar att leka 

inomhus och samtalar gärna om olika saker (a.a).  

Litteratur visar hur flickor får fler och mer positiva kontakter med förskollärare, då 

flickor ofta väljer att sitta vid ett bord och pyssla eller måla. Det är en miljö även 

förskollärare trivs i då det är lugnt och harmoniskt där de kan sitta och prata med 

flickorna och delta i deras aktiviteter. Det förekommer ofta i förskolan att pojkar leker 

lekar där förskollärare inte är närvarande eller inte har koll på om det uppstår 

konflikter. När det uppstår konflikter i pojkars lek agerar förskolläraren genom att 

försöka leda barnen in i lugnare lekar, till exempel pyssla eller måla för att pojkarna 

ska varva ner (Olofsson, 2007). Heikkilä (2015) påvisar däremot att flickor och pojkar 

genomför samma aktiviteter i förskolan. De gör ungefär samma pyssel och leker 

liknande lekar, däremot bär de olika symboler som gör att de markerar en olikhet. De 

bär bland annat olika färgskalor, olika frisyrer och olika sorters kläder.  

3.4 Definition av ämnesrelaterade begrepp 
Nedan definierar vi begrepp som kan vara återkommande i studien. Begreppen är 

definierade ur hur vi valt att använda dem och hur vår syn är på begreppen.  

I studien beskrivs normer som oskrivna regler om hur någon förväntas leva och se ut, 

samt hur något förväntas vara i sociala sammanhang. Nationalencyklopedin (2020) 

menar att norm är det normala eller godtagbara beteendet. 

I studien tolkas genus som ett begrepp hur människor i samhället formas och formar 

sig till man och kvinna (Helén & T Granholm, 2010). 

Lekarena är den plats eller det utrymme där barnen utför sin lek. Det är där leken 

förekommer i materiallekar, vilka innefattar lek med leksaker eller annat material, 

samt skapande, rollekar och regellekar. 

Med könsmönster menas i studien de förväntningar och föreställningar som finns om 

flickor och pojkar, utifrån deras biologiska kön. Könsroller är ett sammanfattande 

begrepp som är skillnader mellan könen påverkade av sociala eller kulturella 

situationer. Till exempel beteende, värderingar och makt (NE.se, 2020).  I studien 

benämns det även med att “göra kön”.  
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Traditionella leksaker är leksaker som är tillhörande ett visst könsmönster. I studiens 

resultat benämns bland annat att dockor tillhör något flickigt och att bilar tillhör något 

pojkigt. 

Hemvrån är ett rum eller en yta där det finns leksaker, eller material som barnen 

känner igen hemifrån. Det kan till exempel vara spisar, dockor, kläder och 

köksredskap. 

Utifrån ovan redogörelse använder vi begreppen utifrån deras betydelser.  
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4 Tidigare forskning 

I följande kapitel lyfts tidigare forskning. Kapitlet har delats in i tre teman; Lärares 

roll i leken, Förskollärares bemötande av pojkar respektive flickor, Lika 

förutsättningar, olika lekar.  

Det finns en del tidigare forskning om hur förskollärare deltar i barns lek och 

bemötandet av flickor respektive pojkar. Vi har däremot inte funnit tidigare forskning 

om hur förskollärare deltar i pojkars respektive flickors lek. Utifrån det har vi valt att 

dela upp våra sökningar i olika sökord och välja fler länder som vi anser har 

intressanta kopplingar till det vi vill studera. Vi har funnit kopplingar i förskollärares 

bemötande av pojkar respektive flickor, vilka lekar barn leker och lärarens roll i barns 

lek.  

4.1 Lärarens roll i leken 
Altun (2018) skriver i sin artikel om turkiska lärares roll i leken. Författaren menar 

att det är få lärare som anser att de ska vara delaktiga i barnens lek. Istället är det upp 

till läraren att starta lekar och sedan tillföra material för att leken ska fortlöpa. Även 

Singer, Nederend, Penninx, Tajik och Boom (2014) menar i deras nederländska studie 

att förskolläraren tar på sig en roll för att upprätthålla önskvärt beteende, lösa 

konflikter och ge material till de barn som leker. Författarna menar att detta kan 

resultera i att förskollärarna inte tar sig tillräckligt med tid åt att skapa kontakt med 

specifika individer och berättar istället för barnen hur de ska bete sig i leken. Sandberg 

och Pramling Samuelsson (2005) lyfter skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

förskollärare och hur de engagerar sig i barns lek. Ofta leker manliga förskollärare 

mer med barnen i förskolan men dock visades att de lekar som manliga förskollärare 

ofta introducerar är lekar som barn inte kan leka själva utan måste ha en vuxen till 

hands.  

Singer m. fl. (2014) belyser hur barn påverkas av att förskollärare stör deras lek 

genom att gå in och ut ur barnens lekarena vilket kan riskera att leken kan ta slut. De 

menar att förskollärarna börjar interagera med barnen varje gång de går in i barnens 

lekarena, vilket leder till att barnen sedan följer efter förskollärarna när de går ut ur 

rummet igen. I studien kom författarna fram till att barn har svårt att leka ostört på 

grund av att miljöns utformning. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver 

i sin studie att barn söker efter förskollärare när de är i behov av hjälp eller stöttning. 

Författarna tolkar även miljön som en begränsning för barn då de inte kan påbörja en 

lek utan förskollärarnas hjälp. 

En kanadensisk studie visar att förskollärarens ansvar är att följa barnens intresse och 

direktiv i leken, och att vara flexibel. Förskollärare ska å ena sidan inte gå in och styra 

för mycket i barns lek, då det kan resultera i att barnen inte utvecklar självförtroende 

i att försöka lära sig själva. Å andra sidan kan de gå in som tysta observatörer och 

känna av när de kan gå in i leken för att utmana barns lek vidare för att främja lärande 

(Pyle och Danniels, 2017). Pramling Samuelsson och Johansson (2009) framställer 

barnets behov av att ha delaktiga förskollärare i leken. De menar att barn söker 

förskollärares uppmärksamhet och bekräftelse genom att göra saker de anser är 

riskfyllda till exempel klättra högt i ett träd. Enligt författarna kan barns agerande 
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avslöja hur de ser på förskollärare som potentiella lekpartners, när de bjuder in 

förskollärare till lek på olika sätt. Barnens tillvägagångssätt för att få med 

förskolläraren in i leken kan ske genom att barnet använder sig av fantasi eller humor. 

4.2 Förskollärares bemötande av pojkar respektive flickor 
Enligt Gansens (2017) studie från USA har lärare olika sätt att bemöta barn när det 

kommer till socialt skapande av kön. Lärares signaler av sexualitet och kön är något 

som barn tar till sig när det kommer till socialt skapande av kön. Författaren tar även 

upp hur barn fångar upp, reproducerar och gör motstånd i interaktion med jämnåriga 

utifrån lärares bemötande. Studien visar hur barn redan vid tre års ålder lär sig att 

pojkar har makt över flickors kroppar och att förskollärare tillåter det genom att låta 

pojkarna jaga, tackla och slå flickor på rumpan utan vidare konsekvenser. Eidevald 

framför i sin avhandling (2009) att positioner för pojkar och flickor hela tiden finns 

tillgängliga och att “pojkigt” och “flickigt” därigenom ständigt upprätthålls, samtidigt 

som de utmanas och skapas på nya sätt. När läroplanen för förskolan skrevs 1998 

framkom att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar och möjligheter att 

kunna utmana förmågor och intressen. Samtidigt visar Eidevalds avhandling att 

flickor fick fler tillsägelser om de bröt mot regler än vad pojkar fick. Med det menar 

författaren att diskursen av kön är djupt rotad och svår att förändra. Avhandlingen 

visar även att förskollärare omedvetet gör kön och så länge det upprätthålls kommer 

det vara svårt att skapa en verksamhet som kan ge alla barn ”samma möjligheter”. 

Ärlemalm- Hagsér (2010) belyser diskussioner om förskollärarnas förståelse för 

könsmönster och könsroller och hur de integreras i verksamheten. Författarna 

konstaterar att det är problematiskt för förskollärarna att definiera könsmönster och 

könsroller i relation till verksamheten. I studien framkommer det att det finns ett stort 

glapp mellan läroplanens uppdrag och förskollärares strävan efter att förverkliga 

jämställdhet mellan könen i deras arbete. Hur förskollärarna motverkar stereotypa 

roller och mönster sågs som problematiskt. I intervjuerna med förskollärarna 

framkom det hur de arbetar för att barnen ska införskaffa en bredare förståelse snarare 

än att arbeta för att motverka stereotypa roller och mönster. 

4.3 Lika förutsättningar, olika lekar 
I Emilsons, Folkessons och Moqvist Lindbergs (2016) studieresultat framkom hur 

lärarna uttrycker att de är könsneutrala och bemöter barnen individanpassat och inte 

utifrån barnets kön. Lärarnas uttrycker sig dock utifrån en dualistisk syn. Sandberg 

och Pramling Samuelsson (2005) visar i sin studie att en förändring har skett över tid 

då färre flickor leker med dockor år 2005 än 1995. Respektive kön leker gärna i 

hemvrån, men pojkar leker mer springlekar med barnvagnarna medan flickorna lagar 

mat. Det finns dock undantag där även pojkar väljer att laga mat i hemvrån. Trots att 

de båda könen leker med samma material leker de olika lekar, exempelvis leker pojkar 

mer för sin egen skull medan flickor leker mer omhändertagande lekar. I en 

kanadensiska studie skrivs det fram att flickor och pojkar leker olika lekar och med 

olika material. Förskollärarna i studien uppmanades att tillföra könsneutrala leksaker 

men de menade att lekrummen inte används om det inte fanns de rätta leksakerna för 

varje kön (Lynch, 2015).  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien utgår från. 

Kapitlet är uppdelat i två rubriker; Socialkonstruktionistiskt perspektiv och Det 

sociokulturella perspektivet.  

5.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Vår studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då studien handlar om 

förskollärarens roll i leken gentemot pojkar och flickor. Hwang och Nilsson (2016) 

förklarar det socialkonstruktionistiska perspektivet med att det är samhällets faktorer 

som är av betydelse för individers utveckling. Författarna menar att vad som är 

manligt och kvinnligt är konstruerat socialt i samhället.  

Allwood och Erikson (2019) menar att grunden för socialkonstruktionismen är 

förståelsen för något som är självklart och skapad i en social interaktion samt att det 

är ett resultat av kommunikationsprocesser i samhället. Kön är något som enligt 

författarna kan ses som en social konstruktion av den orsaken att uppdelningen i man 

och kvinna är resultatet av en social process, där kategorier skapats och stärks genom 

handlingsmönster och roller. Då kön lyfts fram som en social konstruktion följer ofta 

en diskussion om normalitet eftersom det gärna blir belyst att de sociala 

konstruktionerna har en funktion som är viktig när det handlar om att skapa en bild 

av vad som är normalt och onormalt. Författarna menar vidare att vi i vardagen oftast 

är omedvetna om vår förståelse över vad som konstrueras socialt och därmed ser vi 

verkligheten som oberoende av hur den skapats.  

5.2 Det sociokulturella perspektivet 
Studien bygger även på det sociokulturella perspektivet eftersom människor i samspel 

studeras. Ett antagande för det sociokulturella perspektivet är, enligt Säljö (2014), att 

människor agerar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och har direkt 

eller indirekt samspel med andra. Det leder till att uttrycket för det mänskliga 

tänkandet och handlandet är situerat i sociala kontexter. Det krävs mycket av 

individen för att kunna uppträda i så komplexa sammanhang som sociala praktiker. 

Därför kan inte mänskliga sociala handlingar förklaras utifrån genetiska eller 

biologiska förutsättningar. Författaren fortsätter med att människoarten kräver en 

uppväxt med en socialisation som ger erfarenheter av språklig och kulturell natur. Det 

behövs för att kunna uppträda som kompetenta aktörer i komplexa och sammansatta 

livsformer som de mänskliga samhällena utgör. Våra sätt att uppfatta omvärlden och 

hur vi ska agera i den har ett samband med de sociala och kulturella mönster som 

finns i omgivningen. Kulturella redskap och föreställningar överförs genom 

kommunikation och kommunikation är länken mellan människor och kultur. De sätt 

som används vid resonemang och tolkning av verkligheten i mötet med andra, 

används även för att förstå och kommunicera i framtida situationer. Björklid och 

Fischbein (2012) menar, som tidigare nämnts, att leken är barnets tänkande. I leken 

möts barns inre med det yttre och deras tankar blir till handlingar. Enligt författarna 

sker samspelet mellan samhället och människan genom redskap - artefakter eller 

symboler, och i redskap räknas språket in. 
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Förskollärares deltagande i barns lek, samt genusrelaterade normer är det som studien 

avser att bidra med kunskap om. Därav anser vi att socialkonstruktionismen och det 

sociokulturella perspektivet är de vetenskapliga teorier som ligger studien närmast. 
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6 Metod 

I det här kapitlet motiveras valet av deltagande observationer och semistrukturerade 

intervjuer som inhämtningsmetod för empirin till studien. Vidare redogörs val av 

informanter, genomförande av studien, det etiska förhållningssättet samt en 

metoddiskussion. 

6.1 Metodval 
I den här delen presenteras de olika val av metoder som gjorts i studien. Eftersom 

syftet med studien är att studera om förskollärares deltagande i barns lek samt 

genusrelaterade normer har vi valt att utgå från deltagande observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Nedan presenteras studiens metodval i kategorierna; 

Kvalitativ analysmetod, Deltagande observationer och Semistrukturerade intervjuer.   

6.1.1 Kvalitativ analysmetod 

Studiens undersökningar görs genom en kvalitativ metodansats, då vi avser att studera 

människors upplevelser och erfarenheter. Det insamlade materialet kommer 

systematiskt undersökas genom att intervjuerna transkriberas och observationerna 

granskas. Det insamlade materialet bryter vi ner till hanterbara enheter, koder, och 

söker därefter efter betydelsefulla mönster bland koderna för att utse ett resultat. Fejes 

och Thornberg (2019) skriver att det finns sex metoder när kvalitativ data ska 

analyseras; koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning, modellering och ad 

hoc. Den sista metoden innebär att kunna använda sig av två eller flera av de andra 

metoderna. Det är den metoden studien bygger på. Vi kommer kategorisera våra svar 

genom att se likheter och skillnader i våra transkriberade intervjuer. Samtidigt 

kommer vi även tolka datamaterialet utifrån en induktiv kvalitativ analysmetod där vi 

finner huvudkategorier och underkategorier i vårt datamaterial. Vi har valt den 

metoden för att enklare kunna navigera oss i vårt insamlade material för att få fram 

det som är intressant och betydelsefullt för vår studie.  

6.1.2 Deltagande observationer 

Deltagande observation rör sig på ett spann mellan att vara helt deltagande och att 

vara observatör (Fangen, 2011). Vi kommer använda oss av deltagande observation i 

vår studie och gör det vid sidan av det vi vill observera - förskollärarnas roll i barns 

lek. Vi vill så naturligt som möjligt finnas i närheten av de lärare vi ska observera och 

allmänt delta i det sociala samspelet för att kännas som “en av dem” fast att vi inte är 

det. Under våra observationer kommer vi att vara icke-deltagande. Med det menas att 

vi endast observerar utan att involvera oss i samspelet. Vi kommer dock ha en 

inverkan på de observerade deltagarnas beteende eftersom de är medvetna om att vi 

kommer observera dem. Det kan bli en stressfylld situation för de medverkande 

förskollärarna då det kan leda till att de agerar på ett sätt de inte skulle gjort om vi 

inte var närvarande, vilket vi kommer ha i åtanke vid vårt resultat.  Denscombe (2018) 

menar att deltagande som observatör, vilket vi kommer vara, innebär att vi skuggar 

en person eller grupp i deras naturliga miljö. Forskarens identitet är dock öppen, vilket 

leder till att deltagarna kan ge samtycke till studien.  
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6.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer som vi sedan transkriberar och delar 

in i koder. Med semistrukturerade intervjuer menas att samtliga deltagare intervjuas 

utifrån samma intervjuunderlag men under intervjuerna har underlaget formats efter 

de svar deltagaren har svarat. Intervjufrågorna kan även utformas annorlunda 

beroende på hur observationerna ser ut (Denscombe, 2018). Under intervjuerna 

kommer en av oss anteckna samtidigt som den andra intervjuar. Vi utgår från att ställa 

öppna frågor för att inte riskera att lägga svaren i munnen på deltagarna. Vi kommer 

innan intervjun informera deltagarna om vårt syfte med intervjun och att det inte 

handlar om att bedöma om något är rätt eller fel då det är förskollärarnas upplevelser 

och erfarenheter vi är intresserade av. Intervjun kommer ta ca en timme, beroende på 

hur diskussionen blir med de deltagande. Intervjun spelas in och transkriberas på plats 

om det är möjligt.  

Innan vi påbörjade vår studie hade vi en hypotes om att förskollärare bemöter och 

leker olika med flickor respektive pojkar. Därav har vi valt att genomföra både 

observationer och intervjuer eftersom vi har ett intresse av att se förskollärarnas 

handlingar för att sedan kunna jämföra med vad de säger i intervjun. Vi har även haft 

möjlighet att ställa frågor under intervjun som vi kan relatera till observationen 

eftersom vi vill observera innan vi intervjuar.  

6.2 Val av informanter 
Vårt urval av deltagare bygger på kontakter vi fått genom verksamhetförlagd 

utbildning samt tidigare arbetsplatser. Denscombe (2018) beskriver att 

bekvämlighetsurval är en metod som används när studier ska genomföras under en 

kortare tidsperiod. Urvalet görs då på grund av forskarens bekvämlighet. 

Observationerna och intervjuerna görs på tre olika förskolor, med en eller två 

förskollärare på varje förskola. Förskolorna skiljer sig åt på grund av att de ligger i 

två olika kommuner varav en är inom den privata sektorn. Anledningen till det är för 

att på kort tid få så bred syn på ämnet som möjligt. En av förskolorna strävar efter ett 

jämställdhetstänk och har även ett certifikat som jämställdhetsförskola. Det är en 

manlig och fyra kvinnliga förskollärare med i studien. Att en manlig förskollärare 

deltar i vår studie tror vi kan ge oss ytterligare ett perspektiv än om enbart kvinnliga 

förskollärare hade medverkat.   

6.3 Genomförande 
Nedan beskriver vi vårt genomförande av observationer, intervjuer och hur vi valt att 

analysera vår insamlade data. Vi började med att ta kontakt med rektorn vid varje 

förskola, via mail eller telefonsamtal. Vi berättade för rektorerna att vi ville studera 

förskollärares roll i leken, men ur ett genusperspektiv. Rektorerna fick godkänna om 

de ansåg att det var tillräcklig med information att ge förskollärarna innan vi startade 

våra observationer. Efter godkännandet skickade vi ut vårt missivbrev (Bilaga 1) till 

samtliga förskollärare och de fick önska tid och dag när de hade möjlighet. De fick 

inga intervjufrågor i förhand på grund av att förskollärarna hade förstått att vi skulle 

observera ur ett genusperspektiv, men de var medvetna om att vi ville observera deras 

roll i barns lek. Nedan har vi delat in genomförandet i fyra kategorier; Observation av 
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förskollärare, Intervju med förskollärare, Validitet och tillförlitlighet samt Analys av 

datainsamling.  

6.3.1 Observation av förskollärare 

Vid varje förskola vi besökte började vi med att gå runt och få en uppfattning av 

miljön på förskolan. Vi observerade att förskolorna hade blandad miljö utan några 

direkta könsstereotypa rum eller leksaker. Efter att vi skaffat en uppfattning om 

förskolornas olika miljöer påbörjade vi vår observation med att sätta oss på golvet 

eller ställa oss i närheten av den vi skulle observera så vi kunde se hur förskolläraren 

agerade och uttryckte sig. Under observationerna utgick vi från ett 

observationsschema (Bilaga 2) som vi skapat innan. Där uppmärksammade vi vad de 

gjorde, vad de sa och sedan våra reflektioner av våra observationer. Observationerna 

varade mellan 20-40 minuter beroende på vilken aktivitet förskollärarna gjorde med 

barnen. Vissa aktiviteter var styrda medan andra var spontana. Vi hade redan innan 

meddelat att vi ville se dem i barns lek men vi berättade inte att vi observerade ur ett 

genusperspektiv.  

När vi samlat in materialet vi behövde, gick vi undan efter observationstillfället för 

att reflektera och sammanställa vad vi sett och hört. Därefter utformade vi frågor 

utifrån våra observationer som vi ville fråga vid intervjuerna (Bilaga 3), utöver de 

redan förutbestämda frågeställningarna.  

6.3.2 Intervju med förskollärare 

Under våra intervjuer satt vi avskilt från resterande kollegor och barngruppen för att 

kunna ha intervjun ostört med de medverkande förskollärarna. Innan vi började vår 

inspelning av intervjun informerade vi de deltagande om att vi även observerat ur ett 

genusperspektiv och att vi försökt urskilja skillnader och likheter i hur de deltar i 

leken med pojkar respektive flickor. Efter det fick de skriva på varsin 

samtyckesblankett (Bilaga 4) om de fortfarande ville vara med i studien. Vi 

informerade även om vårt syfte med att inte från början berätta varför vi observerat 

ur ett genusperspektiv.  

Det blev en parintervju och tre separata intervjuer med de tre resterande 

förskollärarna. Vi ställde inledande frågor för att försöka få deltagarna lite mer 

bekväma i situationen med oss som intervjuare och frågorna handlade om hur länge 

de jobbat och hur länge de arbetat på den förskolan de befinner sig nu. Sedan började 

vi med de förutbestämda grundfrågorna. Utöver de frågorna ställde vi även frågor om 

det vi sett under observationen och andra frågor som uppstod under intervjuns gång.  

6.3.3 Validitet och tillförlitlighet 

Genom att först observera och sedan intervjua har vi haft möjlighet att sammanställa 

deltagarnas agerande med deras intervjusvar. Utefter det har vi kunnat bedöma 

giltigheten i deltagarnas intervjusvar. Intervjuerna visade sig däremot ge många 

liknande svar av de olika deltagarna. Enligt Denscombe (2018) kan deltagande 

observationer påverkas av observatörens egna värderingar och tolkningar vilket i sin 

tur kan ha en inverkan på tillförlitligheten. Författaren menar vidare att observatörens 

minne kan ha en stor inverkan på tillförlitligheten i studien eftersom minnet är det 

enda sättet att komma ihåg vad som observerades. Vi dokumenterade även under tiden 
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vi observerade, vilket kan ha lett till att vi missade viktiga delar när vi inte hade fullt 

fokus på den deltagande. 

6.3.4 Analys av datainsamling 

Szklarski beskriver i Fejes och Thornbergs (2019) handbok om kvalitativ data och 

hur kvalitativ data analyseras. Författaren delar in analysen i fyra steg och det är de 

stegen vi analyserat vår data efter. Det första steget innebar att noggrant läst texten av 

varje transkriberad intervju. Vi började vid transkriberingen anteckna likheter och 

skillnader i svaren vi fått från intervjuerna för att komma fram till om vi kunde hitta 

mönster eller kategorier. I det andra steget delade vi in texten i olika kategorier utifrån 

något betydelsefullt och väsentligt vi identifierade. I det tredje steget sorterade vi in 

de kategorier vi hittat i färre områden, med hänsyn till vilka likheter vi hittade bland 

intervjusvaren och observationerna. Vi har använt oss av färger för att tydliggöra 

sambanden mellan de olika svaren. När vi hittade kategorier som hörde ihop med 

varandra placerade vi dem under en relevant huvudkategori. I det sista steget samlade 

vi ihop huvudkategorier med underkategorier i en tabell. Till varje underkategori tog 

vi fram ett eller flera citat som stärkte kategorin samt svarar till studiens syfte.  

6.4 Etik 
Under studien har vi förhållit oss till de fyra forskningsetiska principerna; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

Studiens syfte och val av metod informerades till rektorer och förskollärare på de 

förskolor som valde att medverka i vår studie. I det utskickade missivbrev (Bilaga 1) 

informerades deltagarna om att deras rätt att avsluta sin medverkan i studien om de 

önskar. Vi informerade inte de medverkande förskollärarna till en början om vårt 

genusrelaterade perspektiv i studien. Vi ville att förskollärarna skulle gå in i 

situationen på ett objektivt sätt för att undvika att deras bemötande av flickor 

respektive pojkar påverkades av hur de trodde att vi önskade att de borde agera.  

Deltagarnas samtycke samlades in med en samtyckesblankett (Bilaga 4). I 

transkriptionerna och resultatet har vi använt fiktiva namn på förskolor och 

förskollärare för att ingen obehörig ska kunna urskilja vem eller vilka vi intervjuat 

och observerat. Valet av att, redan vid transkriberingen av vår insamlade data, endast 

använda oss av koder som Förskollärare 1, Förskollärare 2 och så vidare är för att 

skydda varje enskild individ från att vara identifierbar. I studiens resultat kommer 

dessa namn bytas ut till andra fiktiva namn. Den data vi samlat in om varje individ 

kommer endast att användas utifrån studiens forskningsändamål.  

6.5 Metoddiskussion 
I vår studie såg vi det som en fördel att både observera och intervjua för att få fler 

perspektiv av verksamheten och deltagarna. Vi ville bredda vår syn på hur 

förskollärare deltar i leken och deras synsätt på normer i pojkars respektive flickors 

lek. Genom att först observera utan att vara helt öppna med vad vi observerade fick 

vi se förskollärarnas agerande och kunde sedan ställa frågor utifrån vad deras 

förhållningssätt under observationerna. Vi kunde kunde jämföra förskollärarnas 

agerande med det som framkom under intervjun. Det fanns såklart nackdelar även 
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med den här metoden. Eftersom vi endast efterfrågat förskollärarnas deltagande i 

barns lek så har varje observation utspelats på olika platser. Detta menar Denscombe 

(2018) kan innebära en nackdel i studien eftersom det kan bli begränsat för forskaren. 

Författaren menar vidare att deltagande observationer kan innefatta negativa 

konsekvenser om den insamlade datan är tillförlitlig eller inte. Den som genomför en 

deltagande observation kan påverka tillförlitligheten genom egna värderingar och 

tydanden. Vi tolkar det som att det inte blev liknande observationer då varje 

observation är olik den andra främst när det kommer till miljön. 

För att undvika egna värderingar försökte vi båda gå in med ett objektivt och öppet 

synsätt på det som observerades, för att frångå att de återspeglas i våra tolkningar. Vi 

har dokumenterat i vårt observationsschema och direkt reflekterat efter varje 

observation på grund av att det fortfarande fanns kvar färskt i minnet. Vår insamlade 

data från observationerna bildade även grunden för en del intervjufrågor förutom de 

grundläggande som vi ställde till alla. Efter varje observation gjorde vi våra intervjuer 

då vi hade det som önskemål i vårt missivbrev. Kylén (2004) påpekar att individer 

som medvetet blir observerade kan ändra sitt beteende vid observationstillfället. Med 

det i åtanke valde vi att endast berätta att vi ville observera dem i leken med barnen 

och inte att vi observerade ur ett genusperspektiv. Det var något som de istället fick 

information om innan intervjutillfället.  
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7 Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas resultatet av analysen till studien. Resultatet redovisas i 

två huvudkategorier med innefattande underkategorier som visar variationen av den 

insamlade datan. Första huvudkategorin, Förskollärares deltagande i pojkars 

respektive flickors lek, relaterar till den första forskningsfrågan. Den andra 

huvudkategorin, Förskollärares syn på flickor respektive pojkars lek, relaterar till den 

andra forskningsfrågan. I de båda rubrikerna har den insamlade datan analyserats. 

Avslutningsvis finns en sammanfattning av resultatet.  

 

7.1 Förskollärares deltagande i pojkars respektive flickors lek  
Det som framkom i analysen av våra observationer och intervjuer var att 

förskollärarna både deltar och inte deltar i barns lek på förskolan. Vi tolkar, främst 

våra intervjusvar utifrån att förskollärarna inte anser att deras deltagande i leken med 

barnen är i undervisningssyfte utan att de blir tilldelade en roll av barnen. 

Förskollärarna menar samtidigt att det inte alltid är en fördel att vara deltagande i 

barns lek och att deras deltagande kan leda till för många egna värderingar vilket kan 

störa barnens lek istället för att hjälpa den. 

 

...ibland kan jag uppleva att när jag är för engagerad i leken så kommer jag in 

med ganska mycket vuxenvärderingar som kan förändra leken å lekens innehåll 

och liksom nästan störa gruppen mer än ee vad det bidrar med att jag är med - 

Johan 

Delta för att stötta 

Louise och Carola tog upp i sin intervju att det ibland kan vara bra att observera den 

pågående leken och som förskollärare vara närvarande och lyhörd. De menar till 

exempel att det är bra att sitta bredvid och finnas till hands om de skulle behövas i 

leken som stöttning. Carola beskriver hur två flickor leker tillsammans och att leken 

riskerar att upphöra när en av flickorna går för att den andra styr för mycket. Carola 

menar att barnen behöver stöttning i leken för att den ska fortgå.  

Carola: Ja för det är ju såhär att vi har ju två stora tjejer, dom äldsta, och det kan 

ju vara lite så ibland vem som styr ibland kan dom ju vara väldigt så.. ibland 

fogar ju sig den ena till den andra om man säger.. men ibland kan det bli så att 

den andra tar över och styr leken helt och hållet och sen kan det va så att den 

andra bestämmer sig för att. “aha då går jag därifrån för då styr hon så mycket 

så den leken inte blir rolig för mig “ och då lämnar hon och går ifrån  

Louise tar upp att de har två pojkar i barngruppen som vill vara pappor när de leker 

rollekar, varav den ena pojken inte vill att det ska vara två pojkar i en familj. I den 

situationen har förskollärarna fått vara delaktiga och jobbat med att det är accepterat 

att vara två pappor i en familj och nu har till och med pojkarna börjat föda barn.  

Louise: ah det är jätteintressant för det e de e rollekar där de e båda könen och 

där e de de e rätt intressant för ju nu är det en lek där det är två stycken som vill 

vara pappor och vi har fått lägga oss i lite därför den ena vill inte att det ska vara 

två pappor i en familj men då har vi sagt att det går att vara två pappor och det 

går den ena killen med på men den andra är lite sådär då… men nu har de ju fått 
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köpa den och det har ju gått men nu har vi en rollek och dom får ju barn och så 

pojkarna, också här  

Louise förklarar ytterligare ett scenario när hon som förskollärare behövde gå in och 

stötta i barnens lek.  

Louise: ett exempel var när jag va med i en lek, då va ju, då skulle, det va ju en 

tjej och en kille, dom va gifta då lekte dom, åsså hade dom ju barn, och då skulle 

hon va hemma där då… och hon höll på med små barn, två stycken, hon hade 

fullt upp där hemma då ju.. (Med tillgjord röst, mörk) “aah, nej nu ska jag gå till 

laggårn” sa han då och gick och lämnade.. aej, sa jag då, då försökte jag. “nej du 

du behöver nog byta blöja först på ditt barn här”… liksom då var en sån grej då 

man försökte få med honom i hemarbetet eller liksom förstå att du kan ju inte 

bara lämna.. “ae jag måste ut i laggårn nu” det var liksom inget snack men då 

försökte vi ju då att han skulle komma tillbaka och byta blöja liksom… där lekte 

dom verkligen traditionella könslekar.. men det var nog som det var hemma i 

den familjen, rakt av 

Däremot tycker fyra av fem förskollärare att de inte ska gå in och styra för mycket i 

leken. Det är dock något som Johanna inte riktigt håller med om, Johanna säger 

istället att det kan vara en fördel att vara nära och lyhörd för vad som pågår i leken 

för att sedan kunna styra leken om den börjar rikta sig mot mer våldsamma lekar.  

 

Deltagande på barns initiativ 

Maya menar att när de deltar i barns lek blir förskollärarna tilldelade en roll som de 

får vara och att de ska hålla sig lite i bakgrunden för att inte bli den som tar över leken. 

Hon menar vidare att i den så kallade hemvrån deltar förskollärarna mycket i barnens 

lek beroende på hur barnet vill ha det. Att bli tilldelad roller eller att ta en roll för att 

medverka i barns lek är även något som Carola uttrycker i sin intervju. Hon påstår att 

en populär lek just nu är att leka kängurufamilj och att hon fått bli kängurufarmor i 

den leken. Louise instämmer och säger att även hon kan få hoppa in och ta över rollen 

som kängrurufarmor ibland men att hon blir kängurumormor istället och att barnen 

accepterar det. Förskollärarna fortsätter berätta att barnen leker andra lekar till 

exempel olika familjekonstellationer och de har mycket barnafödande just nu, vilket 

innebär att det blir upp till förskollärarna att förlösa bebisarna när det är dags och det 

är viktigt att vara närvarande och lyhörd för vad som pågår i leken. Louise och Carola 

påstår att även om de inte alltid ser det som en fördel att vara med i barns lek är de 

ofta det ändå, utifrån barnens villkor.  

 

Verksamhetens förutsättningar som hinder för deltagande i barns lek 

Under observationen av Johan introducerade han en regellek (bandy) där han först 

var väldigt engagerad och försökte få med de fem barn han ansvarade för utomhus. 

Efter en stund tappade barnen intresse för regelleken och delade upp sig i två grupper, 

vilket medförde att Johans deltagande i barnens lek splittrades och han tog på sig 

rollen som en stöttande och regelupprätthållande förskollärare. Efter 

observationstillfället, i intervjun, lyfter Johan situationen när barnen delade på sig och 

gick in i olika lekar. Han menar då att han inte kunde delta i barnens lek mer än att 

tillföra material och upprätthålla regler eftersom han kände en inre stress över var de 

andra barnen befann sig. Johan tar också upp att det finns barn i gruppen som behöver 
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mer stöttning och behöver mer stöd av en vuxen, vilket också kan vara en faktor till 

att han som förskollärare inte kan försvinna in i en lek.  

 

Delta för att fostra 

Louise och Carola talar om barns lek som väldigt utspridd. De nämner under intervjun 

att de precis ändrat om i miljön på förskolan och att det kan underlätta för barnen att 

hitta nya leksaker eller nya kamrater att leka med. De berättar att det finns lekar som 

är lite mer våldsamma, som doktorsleken, där barnen tar sprutor på förskollärarna och 

att de kan bli ganska tuffa när de ska sticka; 

Louise: där kan dom ju va ganska tuffa ibland.. att man leker den och dom sticker 

sprutor  

Carola:  Ja det är helt rätt.. dom där spruterna ha man ju fått rätt in i benet..  

Louise: ja och likadant dom här knackar i knäna och dom dunkar i så det bara 

I den här leken menar förskollärarna att de behöver vara uppmärksamma på hur hårt 

barnen tar i ifall de leker doktorsleken med ett yngre barn någon gång och tar i lika 

hårt. De framställer att som förskollärare bör man säga till för att de ska lära sig att 

inte ta i för hårt för det kan göra ont. 

 

Samtliga förskollärare säger i sina intervjuer att de erbjuder alla barn lika material 

och att ingen skillnad görs på pojkar eller flickor. De vill att materialet ska finnas 

tillgängligt för alla barn och att det inte ska tas bort något material på grund av att det 

ses som stereotypiskt tillhörande ett visst kön. Det skiljer sig dock på lekarna på de 

olika förskolorna. På en av förskolorna är regellekar, som byt bo, fruktsallad och 

under hökens vingar, något som barnen ofta väljer och innebär att som förskollärare 

kunna medverka eftersom lekarna ofta kräver det. På en annan förskola leker barnen 

mer med traditionella leksaker, men förskolläraren menar på att det inte bör läggas 

mer värdering i det förutom att det är något som arbetslaget behöver reflektera över.  

 

7.2 Förskollärares syn på normer i flickors respektive pojkars lek  
Förskollärares synsätt på traditionella leksaker och lekar framkom under samtliga 

intervjuer, det trots att vi inte hade någon fråga om det. Ofta benämner förskollärarna 

pojkarna som mer högljudda och mer aktiva men det fanns även förskollärare som 

inte såg någon skillnad alls. Ställde vi frågan om skillnader eller likheter i flickors 

och pojkars lek fick vi bland annat till svar om vi menade bilar eller dockor.  

 

Johanna belyser vikten av att förskolans verksamhet inte bör ta bort stereotypa 

material på grund av att det kan finnas barn som inte har möjlighet att leka med vissa 

leksaker hemma. Johanna beskriver ett exempel om att det kan finnas pojkar som inte 

har några dockor hemma och flickor som inte har bilar hemma. Förskolan har där ett 

ansvar att komplettera hemmet och erbjuda barnen en variation av material.  

 

Samtidigt tar Louise och Carola i sin intervju upp att de introducerade lek med dockor 

för pojkar. Syftet var att pojkar skulle få en bredare lekarena för att inte fastna i att 

bara leka med bilar och traktorer. Traktorer som fanns i innemiljön beslutade 
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arbetslaget att de skulle ta bort helt men behålla dem i utomhusmiljön på grund av att 

barnens intresse för leken med traktorer var stark.  

Carola:  och att vi hade kvar den leken ute också, för det är ju viktigt att inte bara 

ta bort och förbjuda nånting rakt av utan att man är tillåtande också till, för det 

är ju deras största intresse verkligen och dom är ju verkligen skitduktiga på det.  

Louise och Carola beskriver vidare hur pojkars och flickors lek med bilarna skiljer 

sig från varandra. De lyfter även hur de upplever att pojkarna är mer högljudda än 

flickorna.  

Carola: jaja så, men i den leken men dom stora tjejerna, dom lekte på ett annat 

sätt då.. det blev inte det här med snygga och snabba bilar som går fort.. tjejerna 

snackar, dom snackar mycket mer i sin lek, annat kom in djur kom in, kommer 

du ihåg.. 

Louise: a visst visst, dom ville ha mer nyanserat 

Carola: ja och mer grejer med i leken inte bara bilarna, det var inte det i fok.. 

egentligen så utan bilarna hade dom som lite extra så  

Louise: dom var mer ett tillbehör 

Carola: ja för killarna är det mer själva bilen, det ska gå fort o det ska låta mycket 

och det är ljud  

Louise: den bästa bilen ska det ju vara  

Carola: det är mer volym, om man säger, det är mycket högre ljudvolym om man 

säger 

Johanna berättar även hur pojkarna på hennes förskola leker lekar som är av en mer 

aktiv karaktär. Dock nämner hon även att det ibland kan förekomma att flickorna 

deltar i lekarna även om majoriteten är pojkar. Förskolläraren benämner även att barn 

har olika personligheter och att det inte är beroende av vilket kön barnet har.   

Johanna: leken som vi har ute, springa o jaga o brotta ner varan, där e det ju mest 

killar som e med i den leken.  men vi har ju även tjejer som e med så det e ju inte 

så stor så men… mer fysisk lek kanske för pojkar e väl om man hårdrar det nu 

så, sen har vi ju alla möjligheter asså olika personligheter... men i vår barngrupp 

som det ser ut nu så e det nog mest pojkar som e mer så här i brottartagen...  

Som tidigare nämnts lyfter Johanna och Johan under intervjuerna att allt material på 

förskolan ska vara tillgängligt för alla, oberoende av om man är pojke, flicka eller 

ickebinär.  

Johanna: vi ska ju kunna erbjuda allt material för alla sen om det är flickor eller 

pojkar spelar inte så stor roll men att alla ska få samma chans.  

Johan: vi har snarare tänkt om att materialet att alla ska ha tillgång till det ehm.. 

inte så mycket att man ska ta bort pedagogiskt material utan mer att alla ska 

kunna ha tillgång till det oavsett om du ee liksom kille, tjej eller ickebinär så ska 
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du kunna leka med vad du vill och det ska inte förändra vårt förhållningssätt till 

barnet.  

Bemötande i leken 

Vid våra observationer och intervjuer har vi sett och fått till oss att det finns olika sätt 

att bemöta barnen i leken. Något som Johan tar upp är bland annat att på den förskolan 

säger de “kompisar” till barnen istället för barnen. Louise och Carola nämner även de 

i sin intervju att de vill benämna barnen som kompisar istället för att säga “tjejer” och 

“killar” för att det lätt blir en uppdelning mellan könen om de benämns så.  

 

Samtliga förskollärare säger även att de brukar reflektera över sitt bemötande av de 

olika könen och att de inte vill göra någon skillnad på dem. Förskollärarna nämner i 

intervjun att de inte använder sig av olika tillvägagångssätt för att hjälpa pojkar 

respektive flickor in i leken. Johan säger bland annat: 

“det är ingen större skillnad om jag... och hur jag hjälper flickor eller pojkar in i 

leken, det är samma förhållningssätt att man är öppen och inbjudande” 

Maya menar, likt Johan, att de inte formar barnen utifrån det stereotypa “flickiga” 

som att flickor ska vara lugna och fina och det “pojkiga” att pojkar får utrymme för 

att vara bullriga. Förskolläraren menar att de inte ska försöka att forma barnen utefter 

kön utan att se deras personer istället och se bortom alla gamla könsroller och försöka 

tänka ur ett nytänkande synsätt. Johan säger sedan i sin intervju att det ibland kan 

förekomma att barnen blir uppmärksammade för att de gör något som bryter mot 

könsmönster lite extra, vilket de har reflekterat över att det inte alltid är positivt. Det 

är något som även Johanna diskuterade med oss och menar på att de barn som inte 

har möjlighet till att leka med en viss leksak hemma ska få den möjligheten på 

förskolan och det är upp till dem som förskollärare att erbjuda det.  

 

Samtliga förskollärare säger även att de inte vill bemöta barnen olika vare sig i leken 

eller i vardagen på förskolan. De menar att det är svårt att se hur de själva är om 

kollegor inte observerar, filmar eller säger till när bemötandet skiljer sig. Johan säger 

däremot att det är farligt att ha inställningen att påstå sig vara fördomsfri, det kommer 

enligt förskolläraren alltid finnas gamla normer och värderingar i våra bakhuvuden.  

 

Individanpassat 

I våra intervjufrågor angående förskollärarnas bemötande av barnen har 

förskollärarna reflekterat över om de bemöter barnen olika på grund av att de är 

pojkar eller flickor, eller om de bemöter dem olika för att de är olika individer. 

Johanna menar bland annat att det är mer individanpassat vilka lekar som erbjuds 

till barnen, förskolläraren menar samtidigt att det beror på vad det är för typ av barn, 

vissa flickor kan behöva mer stöd än pojkarna och vice versa. Louise säger att hon 

ofta försöker fundera på om hennes handlingar är för att det är en pojke eller flicka 

eller om det är för att det är just en specifik individ.  

 

Johan menar däremot att ibland kan det komma kommentarer som är mer relaterade 

till identitetsskapande än till könsmässiga normer: 
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“det kan komma spontant under en e måltid så kan ju nån säga “äe jag är en 

pojke och jag har en snopp” å då reflekterar vi över det i gruppen” 

Maya nämner även hon att för några barn handlar det mer om identitetsskapande. Hon 

säger att barnen tydligt vill uttrycka att de är pojkar eller flickor medan andra barn 

inte ens reflekterat över det. Hon menar dock att hennes uppgift i sammanhanget är 

att se personen istället för om det är en pojke eller flicka, att lära känna individen 

istället för att tänka på vilket kön barnet har. 

 

Förskollärarnas syn på normer och värden i en förskolekontext 

Förskollärarna talar om hur de ser på pojkar och flickor utifrån egna och samhällets 

normer och värden. De säger i intervjuerna om hur flickor och pojkar är och dividerar 

om vilka olika förväntningar som förknippas med de respektive könens beteende. 

 

Louise framställer hur de använde sig av en strategi för att få pojkarna i barngruppen 

att leka mer med dockor och flickorna att leka mer med bilar. Strategin utövades på 

grund av att barnen skulle få fler möjligheter av olika lekar på förskolan. 

Louise: sen har ju vi haft traktor här inne också men nu är det ju ett tag sedan vi 

tog bort dom… vi testade det och så skulle vi ha könstypiska leksaker så skulle 

vi försöka så att pojkarna lekte med dom typiska, traditionella… som dockor och 

flickorna skulle vi jobba medvetet med bilar. 

Johanna förklarar i intervjun att förskollärare inte kan säga till pojkarna att de ska leka 

med bilarna om de inte vill. Pojkarna kanske uttrycker att de vill leka i hemvrån och 

dansa disco och att förskollärare bör vara lyhörd för barnens intressen.    

 

Louise och Carola berättar hur några av flickorna leker leken med traktorer och några 

av pojkarna leker lekar där de klär ut sig i innemiljön. De framställer vidare att 

föräldrar klär sina barn utifrån vilket kön barnet har, pojkar har blått och flickor har 

rosa och att barnen är födda i boxar. Johanna r om hur det skiner igenom vad barnen 

har för möjligheter i hemmet, till exempel material.  

Louise: men den ena tjejen här hon älskar ju prinsessgrejer och så, så det har ju 

kommit nu det här med traktorerna  

Carola: sen har vi ju också mycket pojkar som leker inne och klär ut sig 

Louise: ja men ändå är det dessa föräldrar som har blått på sina pojkar och rosa 

på sina flickor asso så.. dom är födda i dom boxarna liksom…  

Johanna: i nån familj så e de ju väldigt tydligt att man har liksom pojk och 

flicksaker, så i nån familj, men det e det inte i en annan.. 

Maya tar upp vikten av att förskollärare erbjuder olika aktiviteter och material till 

barnen för att förhindra att de alltid väljer samma aktivitet. Det handlar även om att 

barnen inte ska bli erbjudna stereotypa material.  

 

Louise och Carola pratar om att pojkarna i barngruppen kan vara lite ”grabbiga”. De 

lyfter att det finns undantag, att några av flickorna kan vara lite tuffare. I den 

situationen bör förskollärare höja det eftersom det, enligt förskolläraren, finns 
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litteratur som säger att personal i förskolan har vissa stereotypa förväntningar på de 

respektive könen. 

Louise: att man ofta kräver att flickorna ska va lugna eller att man ut.. vad heter 

det.. man utgår från att dom e lugna och tysta och att pojkarna får låta lite mer 

men att man faktiskt kan kräva det av killarna också… men jag tycker nog att 

det syns att en del grabbar är grabbiga och dom förväntas nog det också lite 

utifrån, för att vi har ju pojkar som är så mjuka och fina och då vill man att dom 

ska behålla det och inte behöva födas i den här blå boxen att dom förväntas vara 

en tuff kille som ska klara sig utan att gråta genom livet.. 

Johan menar dock att när flickor väljer att leka något som inte är stereotypt för flickor 

blir det motsatt effekt om förskollärare uppmärksammar det. Förskolläraren menar på 

att han lätt kan bli exalterad “yes nu leker hon äntligen i byggen “och att han sedan 

kommer på sig själv och reflekterar över om det är bra att uppmärksamma det på det 

viset, eftersom alla får vara som de är.  

 

Carola förklarar att några av pojkarna visar en mjukare sida och väljer att leka med 

flickorna när de andra pojkarna inte är på förskolan. Johanna menar istället att det inte 

är någon skillnad i hur pojkar och flickor agerar på förskolan.  

Carola: Det kan ju märkas som du säger dom här som är väldigt tuffa när dom 

är ihop några stycken grabbar kan ju vara jättetuffa men en plötsligt, när dom 

andra grabbarna inte är där så kommer den andra sidan, den mjuka sidan och då 

kanske dom leker med några tjejer och då är det inte alls grabbigt längre om man 

säger grabbigt så, då kan dom leka på ett helt annat sätt. 

Johanna: Jag känner nog att vi har väldigt starka tjejer och väldigt starka pojkar 

och vise versa så det e nog inte så stor skillnad sådär. 

Johan beskriver hur han försöker att inte lägga några värderingar i pojkar och flickors 

lek. Det utgör ingen skillnad om pojkar leker stereotypa pojklekar som att bygga 

racingbilar och det finns inga bättre eller sämre lekar. Förskolläraren problematiserar 

dock utifrån könsneutralitet, varför pojkarna och flickorna i barngruppen faller in i 

lekar som är typiska för flickor och pojkar. Vidare diskuterar Louise och Carola att 

de har arbetat med att neutralisera synen på stereotypa lekar i arbetslaget och i 

barngruppen för att barnen ska få möjlighet att leka över gränserna.  

Louise: Vi har ju sett nu att ute har vi flickor som leker med traktorerna också o 

de e flest pojkar med vi har ju dom som leker jättemycket med traktorer och har 

kommit med i killarnas lek och jag vill tro någonstans att det har och göra med 

att vi har försökt neutralisera den synen på att det e en killgrej att leka med 

traktorer och att vi försökt möjliggöra för flickorna att de e okej vem som helst, 

och för pojkarna också att det e vem som helst som kan göra det… vi jobbade 

väldigt mycket med det. 

 

7.3 Sammanfattning av resultat och analys 
Förskollärarna deltar i den grad de anser att barnen bestämmer att de ska delta och 

blir då tilldelad olika roller som förskollärarna ska agera i. Resultatet visar även att 
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det kan vara svårt att delta för mycket utan att egna värderingar synliggörs från den 

vuxna världen och att deras uppgift främst blir att styra leken för att den inte ska bli 

våldsam eller närmar sig ett liknande utgångsläge. Vi kan koppla det till Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009) som visar flera anledningar till att barn vill ha med 

förskollärare i leken. Barn vill bland annat ha förskollärarna nära ifall det uppstår 

konflikter, när de behöver ha material samt för att bli bekräftade som kompetenta 

individer. Förskollärarna i vår studie uppger även som tidigare nämnts att deras 

uppgift är att stötta och tillföra material för att lekarna ska kunna fortsätta.  

 

Förskollärarna hävdar att allt material ska erbjudas till alla barn och att det alltid bör 

finnas tillgängligt för barnen. Det har även visat sig finnas skillnader mellan 

förskolorna, där vissa barn på den ena förskola leker med typiskt flickiga respektive 

pojkiga leksaker medan på den andra förskola leker barnen väldigt blandat, i blandade 

grupper. Några av förskollärarna nämner att det kan skilja sig mellan pojkars och 

flickors lek. Flickorna leker ofta lugnare lekar med mer samtal, medan pojkarna leker 

lekar som är mer högljudda och bullriga. Samtidigt menar de dock att det självklart 

finns undantag till reglerna och att de reflekterar över det i arbetslaget. Vi har kopplat 

det till Sandberg och Pramling Samuelsson (2005) som i sin studie menar att pojkar 

och flickor kan leka med samma material men att det ändå uppstår olika lekar. 

Resultatet visar att både forskningen och förskollärarna i studien har uppmärksammat 

skillnader i pojkars och flickors lek i förskolan. 

 

Några av förskollärarna förklarar olika strategier de använder för att pojkar och 

flickor ska leka med leksaker och lekar som de vanligtvis inte leker med. Bland annat 

försöker de få pojkarna att leka med dockor och flickorna att leka med bilar för att 

vidga möjligheter i barnens lek. En förskollärare påstår dock att det inte går att tvinga 

barn att leka med något de inte är intresserade av. Resultatet visar även att 

förskollärarna säger att barn kan födas i olika boxar och att de är påverkade hemifrån. 

Barn som leker stereotypa lekar bör bli erbjudna lekar som är utanför deras box. 

Förskollärarna har även lyft att de är oense i hur de bör uppmärksamma 

gränsöverskridande vid könsstereotypa lekar.  

 

Vår studie har utgått från ett socialkonstruktionistiskt och ett sociokulturellt 

perspektiv. Vi kan tydligt se kopplingar till det socialkonstruktionistiska perspektivet 

i hur förskollärarna talar om pojkars respektive flickors lek, förskollärarnas egna 

bemötande av pojkarna och flickorna samt vilka material som erbjuds. Förskollärarna 

frågar återkommande gånger om vi menar bilar och dockor. Vi tolkar det som att de 

ofta drar slutsatsen att vi menar det, när vi frågar om vilka lekar de anser att pojkar 

och flickor leker, trots att vi aldrig nämnt någon specifik lek eller specifika leksaker. 

Vi tolkar det som att det är något självklart för förskollärarna när vi nämner flickor 

och pojkar i relation till lek och leksaker och att det är ett resultat av det sociala 

samhälle vi deltar i dagligen. Allwood och Erikson (2019) menar att kön är socialt 

konstruerat och att kategorier skapas genom handlingsmönster och roller i sociala 

konstruktioner. 

 

Resultatet visar att förskollärarna deltar i leken men även att deras deltagande bidrar 

med både för- och nackdelar. Resultatet visar även hur de arbetar för att bemöta alla 

barn i förskolan utifrån ett individanpassat perspektiv. 
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8 Diskussion 

Följande kapitel är indelat i en Resultatdiskussion där vi diskuterar resultatet i relation 

till tidigare forskning och litteratur samt metodansatsen, följt av Fortsatt forskning 

och Pedagogiska implikationer. 

8.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att förskollärarna anser att de ska anpassa sig efter barnens behov, 

vara närvarande och lyhörd. Förskollärarna ska delta genom att stötta barnen i leken 

och inte gå in i leken med egna värderingar utan istället hålla sig i bakgrunden. De 

bör stötta genom att styra upp leken om den blir våldsam eller icke önskvärd, samt 

utmana barnens fördomar och kognitiva förmågor. Samtliga förskollärare menar att 

de erbjuder samma material till pojkar och flickor och därmed inte gör skillnad på de 

respektive könen. Resultatet visar även att några av förskollärarna inte utesluter 

stereotypt material då barnen i förskolan ska ha möjlighet att möta olika material för 

att komplettera hemmet. Två av förskollärarna använde sig av en strategi där de skulle 

erbjuda stereotypa leksaker till de båda könen. När förskollärarna försökte 

introducera bilar för flickorna visade det sig att den leken inte innefattar bara bilar 

utan den blev på ett annat sätt med flickorna än hur leken utspelade sig med pojkarna. 

Det tillkom annat material när flickorna lekte billeken medan pojkarna hade fokus på 

bilen och att det skulle vara snabb. Hwang och Nilsson (2016) menar att det kan 

förekomma olikheter när det kommer till pojkars och flickors lek. Pojkar leker ofta 

vildare lekar och flickor leker lugnare lekar och har mer samtal i sina lekar. Även 

Sandberg och Pramling Samuelsson (2005) menar att trots att pojkar och flickor leker 

med samma material så leker de olika lekar. Till exempel leker pojkar för sin egen 

skull och flickor leker mer omhändertagande lekar. 

I resultatet framkommer hur samtliga förskollärare reflekterar över sitt bemötande 

och att de inte vill göra någon skillnad i bemötandet av pojkar respektive flickor. En 

av förskollärarna säger under intervjun att förskollärare bör akta sig för att tro sig vara 

fördomsfria då gamla normer och värderingar alltid kommer kvarstå. Olofsson (2007) 

beskriver könsblindhet och problematiserar hur förskollärare uttrycker att de agerar 

på ett visst sätt men i praktiken sker motsatsen. Författaren menar att förskollärare 

inte ser könsmönster utan lyfter istället när pojkar och flickor går utanför den 

könsstereotypa ramen. Två förskollärare diskuterar i studiens resultat, 

uppmärksammandet av barns könsöverskridande val av material eller lekar, varav en 

menar att de inte bör belysa barnet i en sådan situation medan den andra anser att de 

bör uppmärksamma om barnet väljer en lek eller ett material hen inte brukar välja.   

Det redogörs även hur förskollärarna önskar bemöta barnen ur ett individanpassat 

perspektiv framför att bemöta flickor och pojkar beroende av vilket kön de äger. Detta 

resultat stärker Emilsons, Folkessons och Moqvist Lindbergs (2016) resultat som 

visar hur förskollärarna i den studien menar att de är könsneutrala i sitt bemötande 

med barnen.  

Förskollärarna i den här studien diskuterar olika tillvägagångssätt för att 

uppmärksamma varandra i situationer där oönskade normer och värderingar träder 

fram. De problematiserar sitt bemötande i verksamheten med barnen jämfört med hur 
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de önskar bemöta barnen som individer. Förskollärarna är oense om hur barnen ska 

uppmärksammas eller ej om de väljer att leka eller väljer leksaker som inte enligt 

stereotypa normer tillhör deras respektive kön. En förskollärare menar på att barnet 

ska hejas på och uppmärksammas för att främja en öppenhet i barngruppen samtidigt 

som en annan förskollärare påstår att den typen av agerande kan hämma barnet och 

skrämma snarare än att bjuda in.  Förskollärarna tar även upp hur de inte gör någon 

skillnad på hur de hjälper pojkar och flickor in i leken. Helen och T Granholm (2010) 

beskriver barnens rätt till utveckling som egen individ framför stereotypa 

könsnormer. Engdahl och Ärlemalm – Hagsér (2016) belyser vikten av reflektion om 

vilka normer som råder. Normer som till exempel hur pojkar och flickor har olika 

förväntningar på sig samt blir behandlade på olika sätt kan förekomma i förskolan.   

I metodavsnittet redogjordes varför observationer kan vara en nackdel, att det ofta 

beror på egna värderingar et cetera. I studien hade det kunnat bli för tunt att endast 

använda intervjuer eller endast observationer då olika förskollärare agerat annorlunda 

än det de säger att de gör. Hade studien endast byggt på observationer hade vi inte 

kunnat få till oss att förskollärarna önskar att de bemöter pojkar och flickor jämlikt 

men att de är väl medvetna om att de ibland inte agerar som de önskar. Om studien 

endast gjorts med intervjuer kunde det lett till att studiens resultat helt motbevisat 

både tidigare forskning och litteratur.  

Studien har en parintervju där det är två förskollärare från samma förskola som 

intervjuas. De andra förskollärarna intervjuas var för sig. Att använda parintervjuer 

kan leda till mer diskussioner mellan förskollärarna, men kan dock leda till att 

förskollärarna inte är tillräckligt uppriktiga med sina svar då de inte vill kränka den 

andre deltagaren. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om det inte var några 

parintervjuer eller om alla intervjuer var parintervjuer.  

Vår hypotes innan påbörjad studie var att förskollärarna skulle göra skillnad i sitt 

bemötande av pojkar och flickor i leken. Förskollärarna visar en drivkraft till en mer 

jämställd förskola och genom att de pratar om det och reflekterar över det möjliggör 

en förändring. Under observationstillfällena blev vår hypotes inte motbevisad. 

Förskollärarna bemötte flickor och pojkar på olika sätt utifrån våra tolkningar. Under 

intervjun motbevisades vår hypotes då förskollärarnas fokus låg starkt vid 

jämställdhetsarbete. Samtliga förskollärare ansåg sig vara väl medvetna om deras 

nuvarande beteende och påtalade viljan till förändring.  

8.2 Pedagogiska implikationer 
Den föreliggande studien har visat hur fem förskollärare arbetar för att främja ett 

jämställt bemötande i leken med pojkar och flickor. Vidare kan studien bidra med 

inspiration för hur andra förskollärare kan reflektera över sitt eget 

jämställdhetsarbete. Studien kan öppna upp för reflektion och systematiskt 

kvalitetsarbete för att främja en jämställd förskola.  

8.3 Fortsatt forskning 
Under studiens gång har många frågor väckts om förskollärares och barns lek. En av 

dessa är hur förskollärares deltagande och miljöns utformning påverkar barns lek. I 

vår studie har vi endast berört hur miljöns utformning påverkar leken. Studien har 
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ägnat sig mer åt hur förskollärarnas deltagande kan påverka barnens lek både negativt 

och positivt utifrån ett genusperspektiv. I början ansåg vi att det var svårt att hitta 

tidigare forskning kring ämnet förskollärarens roll i pojkars respektive flickors lek i 

Sverige. Vi fann forskning om genusperspektivet och jämställdhet i förskolan men 

hur det utspelar sig i leken hittade vi inget om. Vi fick dela upp vår sökning, samt 

söka tidigare forskning i andra länder för att hitta något inom ämnet. Vi hoppas att 

det kan finnas mer forskning om ämnet inom några år då lek nu står framskrivet i den 

nya reviderade Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018), samt att jämställdhet är 

ett viktigt ämne i Sverige.  

Förslag till fortsatt forskning kan vara hur miljöns utformning, vilken typ av material 

och materialets tillgänglighet kan vara avgörande för barns lek. Det kan även forskas 

om vilket material som lockar förskollärare till deltagande i leken och vilka miljöer 

förskollärarna helst vistas i.   
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! Vi är två studenter från förskollärarprogrammet vid Linneuniversitetet som nu 

är inne på vår sista termin och därmed i full gång med vårt självständiga arbete. Vårt 

valda ämne är Förskollärarens roll i barns lek.  

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur pedagoger tar sig in i leken 

och vilka lekar som erbjuds.  

Vi har fördjupat oss i forskning kring det valda ämnet, men har också för avsikt att 

ta hjälp av verksamma förskollärare genom observationer och intervjuer. Vi vill 

därmed observera och intervjua dig, som har kunskap, erfarenhet och utbildning 

som förskollärare till vårt arbete. Vi vill rikta in oss på en barngrupp där barnen är 

mellan 3-5 år. Intervjun kommer bestå av ca 15 frågor och vi hoppas att en givande 

diskussion kommer uppstå. Observationen kommer vara runt 60 minuter och 

intervjun tar mellan 30-45 minuter. Vi vill gärna observera innan vi intervjuar och vi 

hoppas att vi kan göra allt på en dag om det går bra för er.  

Vid observationen och intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och ni får när som 

avbryta observationen och intervjun och därmed ert deltagande i studien. Vi 

kommer behandla all insamlad data konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

användas i forskningsändamål.  

Vi har ett önskemål om att besöka er v.48 och v.49. Är det någon dag som passar er, 

maila gärna.  

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar, 

Elina Arvidsson ea223ew@student.lnu.se 

Hilda Svensson hs222ve@student.lnu.se  

Handledare: Åsa Bornefjäll 
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Bilaga 2 

Gör Säger Reflektion 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. På vilka sätt tycker du att förskollärare ska vara engagerade i leken? 

2. Vilken är din, anser du, främsta uppgift som förskollärare när det kommer 

till barns lek?  

3. Tycker du att det förekommer mycket lek tillsammans med barnen på 

förskolan? 

4. Om ja, Vilka lekar förekommer med de respektive könen? 

5. Om nej, Varför inte tror du? 

6. Hur ser du på bemötandet av flickor – pojkar (lika/olika)? 

7. Hur ser du på pojkars respektive flickors lek? (är den lika/olika) 

8. Hur upplever du att barnen uttrycker om de är pojkar eller flickor? (på vilka 

sätt?) 

9. Tycker du det är någon skillnad i ditt förhållningssätt, ditt bemötande av 

flickorna respektive pojkarna, i leken på förskolan?  

10. Om du svarar ja – i så fall på vilket sätt, eventuellt exemplifiera.  

11. På vilka sätt kan du som lärare hjälpa pojkar in i leken? 

12. På vilka sätt kan du som lärare hjälpa flickor in i leken? 

13. Vid inskolning; hur intresserar du pojkar respektive flickor in i 

verksamheten? (material, lekar etc.) 

14. Hur tycker du att det ser ut rent uppdelningsmässigt med pojkar som leker 

med pojkar och flickor som leker med flickor och de som leker blandat? 

Alltså leker mest pojkar med pojkar respektive flickor med flickor eller är 

det blandat.  

15. Krävs det olika strategier i förskollärares bemötande av de olika könen i 

leken?- i så fall vilka? 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett för att delta i Förskollärarens roll i pojkars respektive 

flickors lek. 
 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är medgivande av 

deltagande i studien. Dina personuppgifter kommer behandlas mellan november 

2019 och januari 2020 varefter de raderas.  

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen.  

 

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift   Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter: 

Hilda Svensson hs222ve@student.lnu.se 

Elina Arvidsson ea223ew@student.lnu.se 

 

Handledarens namn: Åsa Bornefjäll 

Handledarens e-postadress: asa.bornefjall@torsas.se 
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