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Abstrakt 

Are there princesses in the construction room? 

-A qualitative study of how children create gender in preschool free play 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur 

barn skapar kön i den fria leken i förskolan, med fokus på förskolans byggrum och 

hemvrå. Genom att använda metodvalet observation och observera barn på tre olika 

förskolor är avsikten att undersöka vilka könsstereotypa och könsöverskridande 

mönster som förekommer i barns fria lek. Under våra barnobservationer använde vi 

oss av ett observationsschema, där vi sedan sammanställde resultatet av den 

insamlade datan tillsammans. Vid analys av empirin förhöll vi oss till ett 

socialkonstruktivistiskt tänkande med tillhörande teoretiska begrepp, femininitet, 

maskulinitet, könskodat, könsöverskridande och könsstereotyp. För att på så vis 

identifiera hur barn i den fria leken skapar kön i könskodade miljöer på förskolan. 

Resultatet av studien visar att vi kan se att både flickor och pojkar leker 

könsstereotypa och könsöverskridande lekar i den fria leken. Våra observationer visar 

dock att flickor dominerar i feminint könsstereotypa lekar oavsett miljö medan pojkar 

dominerar i maskulina lekar i maskulint könsstereotypa miljöer. 

 

Nyckelord 

Förskola, genus, kön, könsstereotyper, könsöverskridande, maskulinitet, 

femininitet, könskodad miljö 

 

Tack till 

Vår handledare Eva Klope för diskussioner och stöttning under skrivandets gång. 

Även ett stort tack till medverkande barn och förskolor, utan er hade inte denna 

studien varit möjlig. 
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1 Inledning 

Redan 1998 skrevs det in i Läroplan för förskolan att alla barn ska ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen oavsett könstillhörighet 

samt att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket 

2019). Läroplanen för förskolan 2018 har reviderats och ordet traditionella har tagits 

bort då det kan tolkas på många olika sätt, det är svårt att avgöra vems tolkning som 

är den korrekta (Skolverket 2019).  

Vi har ett stort intresse för genus och genusarbete på förskolan och under vårt tidigare 

yrkesverksamma liv har vi upplevt att det arbetas olika med genus beroende på vilken 

förskola man tittar på. Under våra år på Linnéuniversitetet har genus varit ett 

återkommande ämne vilket har väckt vårt intresse ytterligare. Via vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett hur det arbetas olika på olika förskolor med 

och hur barn skapar kön i förskolan. Enligt våra erfarenheter verkar det vara olika i 

hur man ser på genus i förskolan. Antingen arbetar pedagogerna effektivt med genus 

eller så anses det att “genus, arbetar man fortfarande med det?”, vilket gör det extra 

intressant att undersöka hur det ser ut på förskolorna. Fokus för vårt examensarbete 

har legat på hur barn skapar kön i leken i könskodade miljöer på förskolan. För att 

inte störa allt för mycket i barnens naturliga lek så har vi valt att observera den fria 

leken, med så lite lärarkontroll som möjligt.  

Skolverket (2018) formulerar i Läroplan för förskolan “förskollärare ska ansvara för 

att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga 

möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet” (Skolverket 

2018, s.12). Trots att det finns ett uttalat uppdrag i läroplanen att motverka 

traditionella könsroller och arbeta för jämställdhet så visar forskning att förskolan är 

en institution som bidrar till att stereotypiska könsmönster upprätthålls fortfarande. 

Väl utformade mål i Läroplanen för förskolan gör inte att det sker en förändring i 

pedagogernas handlande, som exempelvis på vilket sätt de bemöter flickor och pojkar 

eftersom det i handling ofta sker i motsats till pedagogernas föreställning om hur de 

handlar. Det innebär att istället för att motverka stereotypa könsroller riskerar dessa 

att förstärkas (Eidervald 2009; Holm 2008). 

Förskolan är en viktig social miljö för våra barn lyfter Nordberg (2008) och menar att 

det är här som kategoriindelningar och en rad olika sociala ordningar förhandlas och 

upprepas, i möten mellan lärare och elever. I och med detta kan förskolan och skolan 

ses som en viktig normproducent, men även ett utrymme där omförhandlingar och 

utmanande av dagens rådande könsordning, stereotyper och normer ständigt sker 

(Nordberg 2008). Alla barn ska erbjudas lika möjligheter och på lika villkor oavsett 

könstillhörighet står skrivet i Läroplanen för förskolan. I förskolans verksamhet ser 

man på genus på olika sätt. Går det att synliggöra hur barn skapar kön i den fria leken? 

Den kunskap denna studie genererar kan komma till nytta för yrkesprofessionen i 

förskolans verksamhet. 
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2 Bakgrund  

I följande avsnitt lyfts studiens definition av jämställd förskola och förklarar 

samhällets roll i att forma barns kön. 

2.1 Begreppsförklaring 
Skolinspektionen (2017) lyfter begrepp som är viktiga i jämställdhetsarbetet i 

förskolan. Begrepp som exempelvis genus som förklaras som skillnaden mellan 

socialt och kulturellt skapat kön samt biologiskt kön. Genus konstrueras socialt 

medan kön är det som tilldelas biologiskt. Könsmönster handlar om de skillnader om 

förväntas finnas mellan pojkar och flickor samt det agerande som grundas i deras 

könstillhörighet. Det finns roller som på grund av förutfattade meningar tilldelas 

pojkar och flickor, förutfattade meningar om att det finns kulturellt och socialt 

betingade olikheter mellan könen. Genom att inta ett genusperspektiv menas det att 

föreställningar och normer om manligt och kvinnligt lyfts fram och granskas ur ett 

genusperspektiv (Skolinspektionen 2017).  Miljön på förskolan är ofta planerad på 

liknande sätt och med enhetliga rum som förstärker den rådande normen. I denna 

studie är begrepp som könskodat, könsöverskridande och könsstereotyp 

återkommande. Med könsöverskridande lek avser vi lek som bryter från normen, 

flickor som leker i maskulina miljöer eller med maskulint kodat material och pojkar 

som leker i feminina miljöer eller med feminint kodat material. Könsstereotyp lek är 

det som anses som normen, flickor som leker i hemvrån och pojkar som leker i 

byggrummet. Med könskodat menar vi material eller miljö som är feminint eller 

maskulint kodat utav människan utifrån den rådande normen, där dockor ses som 

feminint kodat och bilar ses som maskulint kodat. Fri lek i denna studien ses som en 

stund där barnen får leka något de valt utan styrning från pedagogerna något som 

Eidevald (2009) definierar som att leken är fri då den får konstrueras av barnen själva.  

 

2.2 Jämställd förskola 
Henkel (2006) menar att Läroplanen för förskolan lyfter hur vuxna förväntar och 

bemöter barn olika beroende på deras könstillhörighet. Detta kan leda till 

ojämställdhet och det är av vikt att de vuxna synliggör deras ofta omedvetna 

tillvägagångssätt och strävar efter förändring. “Det är viktigt att se arbetet med 

jämställdhet som en process eftersom genus är något vi gör och omskapar varje dag” 

(Henkel 2006, s.32). Förskolan fortsätter ofta att förstärka samhällets syn på mannen 

som norm, något som innebär att det manliga anses som det könsneutrala. 

Pedagogerna bör bemöta barn som barn och inte utifrån om de är pojke eller flicka. 

Utan att pedagogen är medveten om det benämns ofta karaktärer i exempelvis 

barnvisor och böcker som han. Även om pedagogen inte vet vilken könstillhörighet 

till exempel ekorren i visan “Ekorren satt i granen” så går texten “hoppar han från 

tallegren”. Likaså benämns barnens gosedjur som han om de inte anses vara feminina. 

Dessa förgivettagande överförs omedvetet på barnen om hur en pojke respektive 

flicka bör vara (Henkel 2006).  
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2.3 Människan skapar kön 
Samhället är en del i att forma individen. Skolinspektionen (2017) lyfter att de normer 

och förväntningar som är knutna till kön är socialt konstruerat, det är skapat av 

människan. Även Wahlström (2003) menar att den kultur vi lever i genomsyrar hur 

vi fostrats och hur vi fortsätter att fostra flickor och pojkar. Omedvetet för vi över vår 

syn och barnen fostras in i rådande normer. Det gör att flickor och pojkar mister sina 

möjligheter att utveckla sin fulla potential (Wahlström 2003). Samhället bemöter 

flickor och pojkar olika beroende av vilket kön de anses tillhöra. Både 

kommunikation verbalt och via kroppsspråk skiljer sig åt beroende på barnets 

könstillhörighet. Både vårdnadshavarna, men även samhället tilldelar barnet de 

egenskaper och förväntningar som tillhör den könstillhörigheten barnet förväntas 

tillhöra redan från början (Henkel 2006). Samhället skapar de förväntningar som finns 

av att vara flicka. I förskolan menar Johansson (2008) att dessa förväntningar av att 

“vara” flicka förstärks, flickor förväntas vara mer omhändertagande och 

ansvarstagande än pojkar. Fortsatt är femininitet underordnad maskulinitet och 

forskning visar att pedagoger behandlar flickor och pojkar olika, trots att pedagogen 

tror sig behandla dem likvärdigt. Pojkar ges mer utrymme och får mer beröm, 

samtidigt som de interagerar mer med pedagogen. Flickor är tystare, anpassar sig mer 

till miljön och är mer omhändertagande. Barn agerar på det sätt de förväntas att agera. 

Det innebär att “vara” som en pojke eller att “vara” som en flicka (Johansson 2008). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om hur barn skapar kön i den 

fria leken i könskodade miljöer på förskolan. Studiens datainsamling har skett i 

förskolans byggrum och hemvrå. 

 

FORSKNINGSFRÅGA/-FRÅGOR 

 

 
1. Vilka könsstereotypa mönster förekommer i barns fria lek i byggrummet och 

hemvrån? 

2. Vilka könsöverskridande mönster förekommer i barns fria lek i byggrummet 

och hemvrån? 
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4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt förklaras barns skapande av kön, vilken betydelse leken har för hur 

barn skapar kön, materialets påverkan för barns könsskapande och avslutas med 

vilken påverkan pedagogerna kan ha på barns könsskapande i förskolan.  

4.1 Pojkar och flickor skapar kön i lek 
Hellman (2008) lyfter de möjligheter som skapas och vikten av att förändra de 

stereotypiska könsmönster som finns. Det är inte alltid barn kopplar till det biologiska 

i att vara pojke och flicka när de prövar markörer för kön. Trots att det ofta beskrivs 

hur femininitet görs av kvinnor och maskulinitet görs av män är det viktigt att beakta 

att feminint kodade rörelsemönster också tillämpas av pojkar liksom maskulint 

kodade av flickor. Kroppen är inte naturligt kvinnlig eller manlig, det är något som 

skapas och inte enbart kan kopplas till kroppen (Hellman 2008). Maskulinitet och 

femininitet är något relationellt, flickor och pojkar skapas i relation till varandra. 

Könsskapandet ses därför som situationellt, något som beroende av situationer skiftar. 

Barn kan lätt växla mellan flera olika feminina och maskulina positioner, dessa 

positioner värderas dock olika. Rangordningar skapas och vissa sätt att vara flicka 

eller pojke ges mindre status medan andra normaliseras eller snarare premieras 

(Nordberg 2008). Hedlin (2010) menar att barn lär sig redan i tidig ålder att det 

maskulina står över det feminina och inte bara vad som är kvinnligt och manligt. 

Barns lekar har visat sig ofta upprepa traditionella könsmönster. Hedlin (2010) och 

Änggård (2005) hävdar att de könsstereotypa uppdelningarna som existerar i barns 

meningsskapande är tydliga. Flickors teman handlar ofta om relationella ting, prinsar 

och prinsessor som lever “vardagsliv” som kantas av romantik där relationerna är det 

viktiga. Medan pojkarnas teman består av hjältar, med monster, riddare och drakar 

där de manliga handlingarna är centrerade och de kvinnliga hamnar i periferin. Sällan 

hittar man kvinnliga roller i pojkarnas teman, något som kan tolkas som att skapa 

avstånd till det feminina och på så sätt istället försöka stärka sin maskulinitet. 

Pojkarna skapar aktiva hjältar som de kan identifiera sig med. Flickorna däremot 

beskriver manliga karaktärer, även om de ofta bara innehar en biroll. De identifierar 

sig mer med prinsessorna som får huvudrollerna och blir de som bär historierna framåt 

i flickornas skapande. Detta temaskapande kan fungera som ett sätt för barnen att 

omfamna könsdiskurser och försöka ta kontroll över dessa (Hedlin 2010; Änggård 

2005). Samtidigt visar Hellmans (2008) studie att man kan se i miljöer som inreds för 

att “passa” flickor så har flickor den största makten, där tilldelas de barn som inte kan 

leka “på rätt sätt” ofta roller som till exempel familjens bebis. Pojkarna leker ofta mer 

aktiva lekar och har där mer makt i till exempel lekar som batmanleken, här tilldelas 

de yngre barnen och flickorna passiva roller om de är med och leker (Hellman 2008). 

Det är genom de olika normer och möjligheter som de olika aktiviteterna och 

miljöerna utgör som formar barnen. Barn är inte på ett speciellt sätt, utan de blir 

formade till detta (Nordin-Hultman 2004). Det är viktigt att göra barnens egna röster 

hörda som en viktig del i frågan om barns genus och hur genus påverkar barnens 

vardag. Genom ökad tillit och tilltro till barns förmåga att formulera tankar och 

uppfattningar om sin vardag kan det i sin tur bidra till viktig verksamhetsutveckling i 

förskolan (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009). 
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Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) menar att trots att det finns tidigare 

studier om kön och värderingar i förskolekontext, är det sällan dessa ingår i samma 

studier. Dessa har visat att barn utmanar traditionella könsnormer och är nyskapande 

i att göra kön. Samtidigt visar det sig att barn och pedagogers kommunikation 

påverkas av könsstereotyper. Trots detta finns bristande kunskaper om hur barn lär 

sig “att vara” flicka eller pojke. Även Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) har i deras studie kommit fram till att det är både pedagoger och barn i 

förskolan som konstruerar genus, och att pedagoger ofta agerar könsstereotypt medan 

barnen utmanar och är nyskapande när det gäller rådande strukturer. De menar även 

att en förhandling av genus ständigt pågår i förskolan genom de samspel som sker 

där.  

4.2 Materialets betydelse i barns könsskapande 
Utrymmet för barns olika sätt att skapa mening kan bli begränsat i förskolan. Hur man 

kan få med alla barns olikheter i materialet och planeringen som görs av den 

pedagogiska miljön är en svår fråga menar Nordin-Hultman (2004). De homogena 

och enhetliga rummen på förskolan kan öka risken för exkludering för barn som 

uppfattas som “avvikande” och inte passar in. Leksakerna eller materialet i förskolan 

har inte någon betydelse i sig, det som är viktigt är hur man skapar mening och vad 

man väljer att synliggöra. För att skapa givande och intressanta aktiviteter i relation 

till omgivningen menar författaren att man kan se det pedagogiska materialet som 

fullt av möjligheter, men det finns även risk för att det begränsar möjligheterna. Vissa 

material bygger på en föreställning hur man exempelvis är mer eller mindre flicka om 

man sitter och ritar eller om man väljer att bygga med klossar (Lynch 2015; Nordin-

Hultman 2004). Materialet bär på uppfattningar hur barn bör vara till kön. Att köra 

med bilar och bygga med lego är typiskt maskulint könsstereotypa lekar medan lekar 

med dockor och pyssla är feminint könsstereotypa. De förutsättningar som skapas för 

barn att bedömas och uppfattas av andra eller hur de förstår sig själva i relation till 

sitt eget jag som förskolebarn kan påverkas av materialet (Nordin-Hultman 2004). 

Förskolan ska erbjuda alla barn en variation av material, där alla barn får möjlighet 

att leka med allt oavsett könstillhörighet. Det innebär till exempel att flickor ska 

kunna leka med bilar och pojkar pyssla (Eidevald 2009). Hallström, Elvstrand och 

Hellberg (2015) hävdar å sin sida att pojkar och flickor närmar sig samma material 

på olika sätt, vilket gör att de inte erbjuds samma möjligheter i att utforska material 

och leksaker som är könsöverskridande. Flickor har ofta ett specifikt syfte med att 

bygga något, det för att komplettera deras lek medan hos pojkar är konstruktionen 

själva lekandet. 

 

4.3 Pedagogers påverkan av barns könsskapande i förskolan 
Hellman (2008) menar att pedagoger och föräldrar genom att bland annat ta till vara 

på de förhandlingar som sker kan uppmuntra och stödja barn till att pröva fler 

potentiella sätt att vara flicka och att vara pojke, såväl könsöverskridande som 

könsstereotypa. Möjligheterna som skapas när barn prövar könsmarkörer och där de 

ifrågasätter, förskjuter samt förändrar är viktiga att ta till vara på. Det är möjligheter 

till en reform som barns egna sätt att göra kön skapar (Hellman 2008). Även Nordberg 

och Saar (2008) menar att det är viktigt att ta tillvara på den mångfald som barn skapar 
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och vidare uppmuntra dem, men även vuxna och ungdomar att pröva flera olika sätt 

att vara flicka och att vara pojke. Detta kan leda till möjligheter för nya kombinationer 

och könspositioner (Nordberg & Saar 2008). Eftersom att förskolan fungerar som en 

verksam socialisationsaktör i samhället och att både barn och pedagoger skapar genus 

lyfter Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) i deras studie vikten av att 

mer detaljerat studera hur jämställdhet och grundläggande värden som allas lika värde 

utformas i förskolans verksamhet. Hur uttrycks och gestaltas genus i förskolan? För 

att förstå det som sker i förskolans vardag försöker man tolka språket 

och handlingarna i pedagogers och barns meningsskapande. Studiens viktigaste 

resultat visar att pedagoger är de som agerar mest könsstereotypt medan barnen själva 

utmanar rådande strukturer och är nyskapande, samt att det är både pedagoger och 

barn i förskolan som konstruerar genus något som även Eidevald (2009) styrker. Dock 

poängterar författaren att de flesta förskolor menar att de arbetar jämställt trots att 

rapporter och undersökningar visar det motsatta. Vidare är Eidevald (2009) även 

kritisk mot att det ofta är kontraster i det förhållningssätt som formuleras kring flickor 

och pojkar, samt hur vi talar om barn för att sedan agera på ett annat sätt. Han menar 

att verksamheten inte bara kan förändras genom välformulerade mål, de handlingar 

som styr är ofta omedvetna och påverkade av det kulturella arvet.  

Pedagoger bidrar aktivt till att bilda den maskulina överordningen och normen genom 

att man omedvetet bemöter pojkar och flickor som att de vore varandras motsatser 

menar Eidevald (2009). Materialiserar man en icke jämställd verksamhet så spelar det 

ingen roll om man uttrycker att man aktivt arbetar med jämställdhet. Pedagogerna 

talar ofta om framförallt leksaker och miljö när det talar om att bli mer jämställda, 

men sällan om deras eget bemötande. Alla barn ska ha samma möjligheter utan 

begränsningar som kopplas till könet när det pratas om jämställdhet i generella termer. 

Pojkar och flickor ska givetvis ha tillgång till samma material, men det ska också ses 

lika självklart för en pojke att leka med en docka som för en flicka. Det kan 

förekomma svårigheter för pedagogerna att uttrycka hur man i verksamheten kan 

arbeta konkret för att på bästa sätt nå jämställdhet. Eidevald (2009) lyfter att barnens 

föräldrar och det som visas i massmedia bland annat kan försvåra 

jämställdhetsarbetet, ofta matas barnen med olika “genusattribut” runtomkring. 

Studier visar att trots att pedagoger är medvetna om genus, hur kön konstrueras och 

har en föreställning om att de behandlar flickor och pojkar lika, visar deras handlingar 

tvärtom. Det kulturella arvet styr hur vi handlar och det görs många gånger omedvetet. 

Kontentan av dessa handlingar blir att det som anses som normalt egentligen är det 

ojämställda förhållningssättet. Kön skapas bland annat i förskolans verksamhet 

genom att pedagogerna bemöter flickor och pojkar på olika sätt (Eidevald 

2009). Avslutningsvis menar Wingrave (2016) att sålänge de som arbetar med små 

barn fortsätter att se pojkar och flickor som deras motsater, än som individer kommer 

barn att uppleva och upprepa sociala normer i två olika könsvärldar. 

4.4 Sammanfattning  
Utifrån tidigare forskning drar vi slutsatsen att pedagogerna avser att bemöta alla barn 

lika när det kommer till genus i förskolan men att de är färgade av de rådande normer 

som finns i samhället och att de omedvetet visar sig i deras bemötande. Ofta tänker 

man på barns könsskapande som att flickor leker med dockor och pojkar leker med 

bilar, men som tidigare forskning visar så är kroppen inte naturligt kvinnlig eller 
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manlig utan feminint och maskulint är något som skapas av människan. 

Könsskapande är något som värderas olika i samhället och då även i förskolan. Vissa 

könsmönster ges mer status medan andra är mindre betydelsefulla. Det är de rådande 

normerna i bland annat förskolan som formar barn. Nordin-Hultman (2004) styrker 

våra tankar om att barn inte är på ett speciellt sätt, det är något de formas till. Detta 

bidrar till att undersökningen av hur barn skapar kön i förskolan känns relevant och 

intressant. 
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5 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel beskrivs de teoretiska ramverk som använts för att analysera 

empirin. I denna studie utgår vi från följande teoretiska ramverk: 

Socialkonstruktivism och Connells genusteori. Tack vare användandet av två 

teoretiska utgångspunkter kan vi få en djupare bild hur barn skapar kön i förskolan. 

5.1 Socialkonstruktivism 
Studien genomförs ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med tanken om samhället 

som socialt konstruerat av människan. Fokus ligger på barns skapande av kön och 

vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som framstår i barnens 

handlingar. Enligt socialkonstruktivismen är det människan som konstruerar vad det 

innebär att vara man respektive kvinna i just den tid som de används. 

Socialkonstruktivismen handlar om våra antaganden i begrepps betydelse, det vill 

säga hur vi konstruerar begrepp och hur dessa är kopplade till vår syn på verkligheten. 

Förståelse av fenomen skapas i sociala interaktioner och är ett resultat av samhällets 

kommunikationsprocesser. Normalitet är något som ofta diskuteras och kön lyfts fram 

som exempel, heterosexualitet är det som eftersträvas. Det handlar även om vilka 

roller och beteenden som är kopplade till ett visst begrepp, till exempel kön och 

uppdelningen i den sociala konstruktionen man och kvinna. Oavsett hur vi förstår dem 

så är de givna handlingsmönster och roller befästa i begreppen (Allwood & Erikson 

2017). 

5.2 Genus upprätthålls 
Hedlin (2010) lyfter fram att skapa genus betyder att man förhåller sig till könsnormer 

som är dominanta. Normer om att kvinnor och män ska bete sig på ett visst sätt 

bevaras genom att dessa ges uttryck för. Maskulinitet och femininitet uppfattas som 

något okonstlat och självklart då det faller sig naturligt för människan att anpassa sig 

efter dessa normer (Hedlin 2010). Davies (2003) menar att femininitet och 

maskulinitet är inbyggda i strukturen för samhället vi lever i och inte något som är 

medfött. Det är ett resultat för hur livet levs och en förutsättning för tillvaron. Barn 

lär sig från början samhällets rådande normer genom att vetskapen om kön överförs 

av oss omedvetet (Davies 2003). Barn uppfattar innebörder av normer tidigt och 

vikten av att koda rätt för att uppfattas som normal. Det maskulina står högre i kurs 

än det feminina och det anses därför värre att bli kallad för flickig när man är pojke 

än tvärt om Hedlin (2010).  

5.3 Connells genusteori 
Connell är en mansforskare och sociolog som utgår från idén om ett genussystem. 

Connell (2008) menar att i genussystemet förhåller vi oss till den plats vi blivit 

tilldelade eller där vi placerar oss själva. Genus är först och främst en social 

konstruktion, som verkar inom de sociala relationer där grupp och individ agerar. 

Teorin från Connell bygger primärt på grundläggande principer om hegemoniska 

maskuliniteter, dessa innebär att alla män måste förhålla sig till det dominerande 

mansideal som existerar. Detta beskriver en högt värderad och normativ syn på att 

vara man och maskulinitet. Alla män måste förhålla sig till den hegemoniska 

maskuliniteten trots att det bara är en minoritet av männen som faktiskt tillhör just 
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denna kategori. Kvinnors globala underordning till män berättigas genom detta 

(Connell 2008). Byggrummet i förskolan är ett rum där miljö och material är 

maskulint kodat och lockar därför oftast pojkar till lek vilket bidrar till att pojkarna 

får makten. Connell (2008) skriver även om betonad femininitet, där femininitet är 

något som utformas från en underordnad position, då kvinnor i stort sett alltid 

underordnas män. Den betonade femininiteten ses som ett tillägg till hegemonisk 

maskulinitet (Connell 2008). I vår studie har hemvrån inte utmärkt sig, något som vi 

tolkar kan bero på att ytan ofta är en del av ett annat utrymme exempelvis 

samlingsrummet. Detta förstärker tankarna om betonad femininitet då feminint kodad 

miljö inte ges lika mycket status som manligt kodad miljö. Connell (2009) ser 

varandet av kvinna eller man som något som ständigt är under konstruktion, ett aktivt 

tillstånd. Genus är inte bara sexualitet, makt, identitet eller arbete, det är 

mångdimensionellt och handlar om alla dessa saker samtidigt. Hon ser även genus 

som den reproduktiva skillnaden mellan kroppar i sociala processer och inte som en 

avspegling av den biologiska kroppen. Det finns även utrymme för flera olika genus, 

detta problematiseras av Connell. Det är hur människor kategoriseras av samhället 

utefter kroppars utseende och reproduktiva förmåga i ett system som är tudelat som 

genus handlar om. Detta är något som kan få konsekvenser för hur människor 

upplever sig själva, sina kroppar och sin verklighet, till följd av detta skapas 

konsekvenser för samhällets organisation. Avslutningsvis, eftersom genus är något 

som skapas kan det därför även upphöra (Connell 2008; Connell 2009). 

5.4 Sammanfattning 
Studiens ansats är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I enlighet med detta är kön 

något som skapas i en socialitet, det betyder att det inte har någon fast innebörd utan 

att det varierar beroende på sammanhang. I studien använder vi oss av begreppen 

maskulinitet och femininitet som finns för att tydliggöra de könsmönster som yttrar 

sig i förskolan. Det finns en föreställning om att vissa leksaker är feminina eller 

maskulina, det vill säga könskodade, något som speglar barns lek. För att besvara 

frågeställningarna måste vi kategorisera material och miljö som feminint eller 

maskulint för att särskilja dessa från varandra. På så vis tydliggörs de könsstereotypa 

och könsöverskridande handlingar som sker i barns lek. Det finns olika 

maktpositioner, maskulint är överordnat feminint och den hegemoniska 

maskuliniteten är något som eftersträvas. Genus upprätthålls genom rådande normer 

och att barn tidigt lär sig vikten av att koda rätt för att bli socialt accepterade. 

Socialkonstruktivistiska perspektivet redogör för att genus är något som konstrueras 

av människan och styrker våra tankar om att genus är ett begrepp som är kopplat till 

vår syn på verkligheten och hur normer skapas och upprätthålls. Bärande teoribegrepp 

i vår studie och analys är följande, maskulinitet, femininitet, könsstereotypa, 

könsöverskridande, hegemonisk maskulinitet och könskodat. 
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6 Metod  

Syftet med denna studie var att försöka bidra med kunskap hur barn skapar kön i den 

fria leken i könskodade miljöer på förskolan. Avsnittet inleds med metodval, sedan 

urval som beskriver de förskolor som medverkat i studien, detta följs av 

genomförande och kapitlet avslutas med diskussion kring de etiska aspekter som har 

tagits i akt.  

6.1 Metodval 
Utifrån vårt syfte och val av metod baserades studien på en kvalitativ metod där vi 

genom observation försökte kartlägga hur barn skapar kön i den lek som skapas i 

könskodade miljöer i förskolan. Vi valde observation som metod och då deltagande 

observation som Denscombe (2018) beskriver som fältarbete i naturliga miljöer. Här 

sker datainsamling på fältet, i verkliga situationer. Observationerna äger rum i 

situationer som oavsett undersökningen eller ej ändå hade förekommit, med 

intentionen att försöka störa den naturliga miljön så lite som möjligt. Istället för att 

skapa konstlade förutsättningar synliggörs saker som de normalt inträffar 

(Denscombe 2018). Denna metod valdes för att synliggöra det som faktiskt sker i 

barnens lek i den vardagliga verksamheten, inte vad vi tror sker. Vi utformade ett 

observationsschema (se Bilaga 1) med följande stödpunkter: totalt antal barn på 

avdelningen, fördelning av kön/ålder i aktiviteten, vilket material som finns att tillgå, 

interaktion pojke-pojke, interaktion flicka-flicka, interaktion pojke-flicka samt 

specifika händelser. Denscombe (2018) lyfter fördelarna med användandet av ett 

observationsschema, det säkrar att observationerna sker på samma sätt på de olika 

förskolorna och att samma saker observeras. Att använda observationsschema ger 

möjlighet att alla observatörer använder identiska scheman och specificerar därför 

både vad som ska observeras och hur det ska mätas. Dataunderlaget för analysen var 

observationer på tre olika förskolor.  

6.2 Urval 
Vi valde ut tre kommunala förskolor i tre olika rektorsområden för att få en geografisk 

spridning. Två av förskolorna kände vi till sedan tidigare och valde den tredje på 

grund av att vi inte hade någon kännedom om det rektorsområdet alls. Inledningsvis 

började vi med att höra av oss via mail eller telefon till de tilltänkta förskolorna och 

fick snabbt godkänt att komma ut på observationer. 

6.2.1 Förskola 1 

Förskolan låg i utkanten av en större stad i ett mindre bostadsområde i södra Sverige. 

Förskolan bestod av två avdelningar, en småbarnsavdelning med åldern 1–2 år och en 

syskonavdelning med åldern 3–5 år. På avdelningen där observationerna ägde rum 

arbetade tre förskollärare. Lokalerna bestod av sju rum varav ett av de mindre 

rummen användes som bygg- och konstruktionsrum. I rummet täcktes golvet av en 

stor matta. Det fanns inga möbler i rummet. Materialet var sorterat i backar placerade 

på golvet. Det fanns byggmaterial som exempelvis kaplastavar, mjuka träimiterade 

klossar och lego. Annat material som fanns i rummet var olika sorters djur och 

insekter. Hemvrån var placerad i ett medelstort rum och kallades cafét. I rummet fanns 

det en spis med ugn, diskho, stora kuddar, stolar och bord samt lekmaterial för att äta 

och laga mat. På avdelningen gick 20 barn som var 3–5 år. 



 

12(30) 

 

 

6.2.2 Förskola 2  

Förskolan låg i utkanten av en större stad i ett mindre bostadsområde i södra Sverige. 

Förskolan bestod av två avdelningar. Båda avdelningarna hade barn i åldrarna 4–5 

år.  På avdelningen där observationerna ägt rum arbetade tre förskollärare. Lokalerna 

bestod av sex rum varav ett av de mindre rummen användes som bygg och 

konstruktionsrum. I rummet fanns en stor kallaxhylla med åtta fack och en liten med 

fyra fack, med olika material tänkt för bygg och konstruktionslek. Materialet var 

sorterat i olika lådor i hyllorna. Det fanns byggmaterial som exempelvis mjuka 

byggklossar, kaplastavar, kartonger, flexitrax, garage och tyg. Annat material som 

fanns var My little ponys, djur, riddare, dinosaurier, bilar, mjukisdjur, trämänniskor 

med olika yrken med tillhörande hus, vägtejp och en riddarborg placerat på ett bord 

som fanns i mitten av rummet. Hemvrån var en del av det största rummet 

(samlingsrummet) och bestod av docksäng, en spis med ugn, diskho, 

utklädningskläder, telefoner samt lekmaterial för att äta och laga mat. På avdelningen 

gick 21 barn som var 4–5 år.  

 

6.2.3 Förskola 3  

Förskolan låg i utkanten av en större stad i ett mindre bostadsområde i södra Sverige. 

Förskolan bestod av fem åldershomogena avdelningar. Barnen som tillfrågades att 

delta i denna studien gick på 4 års-avdelningen. Två förskollärare och en barnskötare 

arbetade på avdelningen där observationerna ägt rum. Avdelningen bestod av fyra 

rum varav ett av de medelstora rummen används som bygg och konstruktionsrum. I 

rummet var det tre olika miljöer uppbyggda, en legohörna med färgsorterade bitar i 

plastlådor. En snickarhörna med arbetsbänk och tillhörande verktyg och större delen 

av rummet tillägnades klassisk bygg och konstruktionsmaterial. Materialet var 

placerat på hyllor i uppmärkta genomskinliga backar med text och bild, det fanns även 

inspirationsbilder på väggarna. Materialet bestod av exempelvis kartongblock, 

“glasblock”, magnetiles, kakelbrickor, regnbågsklossar, kaplastavar, djur och 

dinosaurier. Hemvrån var en del i ett gemensamhetsutrymme som avdelningen hade 

tillsammans med en annan avdelning. Där var det inga barn just under vår observation 

då en del av barngruppen var ute. På avdelningen gick 21 barn som var 4år. 

 

6.3 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) menar att det forskningsetiska fältet är stort. Det finns olika 

lagar och forskningsetiska direktiv att förhålla sig till för att en studie ska gå rätt till. 

I studiens arbete med observationerna har vi tagit hänsyn till de fyra vetenskapliga 

forskningsprinciperna som Björkdahl Ordell (2007) presenterar. Varje förskola samt 

vårdnadshavare och barn har blivit informerade om syftet med observationerna i 

enlighet med informationskravet, att deltagandet var helt frivilligt och att barnen när 

som helst kunde avbryta sin medverkan utifrån samtyckeskravet. Enligt 

konfidentialitetskravet ska personuppgifter, förskolans namn samt barnens namn 

anonymiseras. I den här studien användes fiktiva namn då det var aktiviteten och inte 

individen som låg i fokus. Endast de som arbetat med studien har haft tillgång till 

observationsshema och övrigt material. Då det är barn som observerats så har 
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missivbrev (se Bilaga 2) skickats ut till vårdnadshavarna för underskrift och 

godkännande om att deras barn fått delta i observationerna. De barn som ej fått delta 

eller som ej gett sitt godkännande av andra skäl är heller inte med i studien. 

Nyttjandekravet uppnås genom att insamlat material enbart kommer att användas i 

forskningssyfte till vår studie.  

6.4 Genomförande av studien 

6.4.1 Observation 

Vi skrev ett missivbrev (se Bilaga 2) med information om studiens syfte som vi 

lämnade personligen till ansvarig pedagog på de utvalda förskolorna samtidigt som 

vi presenterade oss och bekantade oss med verksamheten, miljön och de barn som var 

närvarande. Vi presenterade vår idé och tanke bakom vår studie ytterligare och fick 

intressanta samtal tillsammans med pedagogerna. Totalt tillfrågades vårdnadshavare 

till 62 barn, varav 31 godkände sitt barns medverkan. Då det på ena avdelningen gick 

enbart 4-åringar valde vi att fokusera våra observationer på 4- och 5-åringar. Andelen 

pojkar och flickor på respektive förskolor var relativt jämt fördelade. Vi tillfrågade 

även om vi fick observera pedagogerna de tillfällen de närvarade i barnens lek.  

 

Under tiden vi väntade på godkännande från vårdnadshavarna utformade vi ett 

observationsschema (se Bilaga 1). Observationerna valde vi att göra tillsammans och 

utifrån vårt gemensamma observationsprotokoll för att säkra att vi studerade samma 

sak och att inget skulle missas. Ibland kan man titta på samma händelse men se olika 

saker. Observationerna planerades till de tillfällen då barnen hade fri lek och 

genomfördes under fyra förmiddagar, ca 3 timmar vardera. Första halvtimmen vid 

varje tillfälle tillbringades till att skapa förtroende hos barnen genom att endast 

närvara utan block och penna. Totalt observerade vi i ca 12 timmar, vilket resulterade 

i 22 observationer.  

6.4.2 Barnens förväntningar 

Barn är nyfikna av naturen och många barn undrade vad vi gjorde där när vi kom för 

våra observationer, var vi nya fröknar eller skulle vi hämta något barn? Vi förklarade 

att vi var där för att göra ett skolarbete och ville titta lite på barnen när de lekte. I den 

ena observationen avbröt en flicka leken för att berätta att hon hade målade tånaglar, 

varpå flickorna slet av sig strumporna för att visa upp sina röda tånaglar. Här visade 

barnen tydligt att de försökte skapa mening och etablera ett förtroende till oss som 

“främlingar” genom att bjuda in oss till samtal. 

 

6.5 Metoddiskussion 
I följande avsnitt avses att förklara trovärdigheten och tillförlitligheten av studien, för 

att styrka att vårt val av metod gör resultatet trovärdigt och att vårt insamlade material 

är tillförlitligt. Avsnittet avslutas med att beskriva datainsamlingsmetoden. 

6.5.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi övervägde noggrant olika metoder och hur de kunde användas till vår studie inför 

studiens genomförande. Vi valde deltagande observation som metod för att kunna 
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komma barnen nära och få en uppfattning hur de skapar kön i den fria leken. 

Denscombe (2018) hävdar att denna metod stärker trovärdigheten i studien då det är 

barn på förskolan som observerats. Det är hur barn skapar kön i förskolan som är 

studiens syfte, det är därför av vikt att det är barn som observeras. Denscombe (2018) 

menar att observation är en bra metod för att kunna komma barnen nära i deras 

naturliga miljö. Observationerna utfördes i den dagliga verksamheten i barnens 

naturliga miljö på förskolan för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Ursprungstanken var att göra observationerna på tre olika förskolor och det var så vi 

började. Vi märkte dock att det blev styrt på två av förskolorna genom att pedagogerna 

gick ut med en del av barngruppen när vi var där, delvis för att ta ut barn som inte 

fick medverka i vår studie, men även för att få en lugn gruppdynamik. Vi valde att 

återkomma endast till förskola 2 för ytterligare observationer, för att inte 

trovärdigheten i vårt resultat skulle påverkas av att aktiviteterna blev styrda under 

våra besök.   

Vi valde att genomföra observationerna tillsammans med vårt observationsschema 

som utgångsläge, för att sedan kunna sitta tillsammans och reflektera efteråt då vi 

båda fokuserat på samma saker men kanske uppfattat situationerna olika eller lagt 

märke till olika saker. Denscombe (2018) menar att om alla inblandade använder sig 

av ett identiskt schema är man från början överens om hur man ska registrera saker 

och vad det är man ska registrera, uppmärksamheten riktas mot samma saker. 

Observationsschemat stärker tillförlitligheten i studien genom att säkerställa att 

samma saker observeras. När vi kom ut på observation så använde vi första stunden 

till att skapa förtroende hos barnen. Detta är en liten studie med få barn som 

observerats och kan därför inte generaliseras, men är ändå viktig för att belysa hur 

barns könsskapande kan komma till uttryck. 

 

6.5.2 Databearbetning 

Kvalitativ databearbetning har använts vid arbetet med analysen. Denscombe (2018) 

menar att den kvalitativa analysen är ett bra redskap när det kommer till att arbeta 

med det sociala livets subtiliteter och komplexa sociala situationer. Kvalitativ 

databearbetning ger plats för tolkningar från forskaren grundat på det insamlade 

materialet. Vi genomförde observationerna tillsammans på förmiddagarna för att 

sedan sitta gemensamt på eftermiddagarna och reflektera över och renskriva vår 

insamlade data. Vi skrev in vårt material i ett gemensamt dokument och 

sammanställde det. Namnen på barnen anonymiserades med fiktiva namn för att göra 

texten mer lättläst för mottagaren. Sedan kategoriserade vi våra observationer och 

placerade ut dem i passande kategorier och underkategorier utifrån vad vi sett. Hur 

skapar barn kön? I vilka observationer var barnen könsöverskidande i sin lek, vilka 

observationer var könsstereotypa, hur visades maskulina och feminina mönster i 

leken samt fanns det något som utmärkte sig. 
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7 Resultat och analys 

Följande avsnitt har för avsikt att besvara studiens frågeställningar som lyder, Vilka 

könsstereotypa mönster förekommer i barns fria lek i byggrummet och hemvrån? och 

Vilka könsöverskridande mönster förekommer i barns fria lek i byggrummet och 

hemvrån? Vi har valt att undersöka könskodade miljöer i förskolan. I detta avsnitt 

redovisas våra resultat och analys av våra observationer om hur barn gör och utmanar 

kön i sina lekar. 

7.1 Flickor i byggrummet 
Under denna rubrik presenteras observationerna som förekommit i den traditionellt 

maskulint kodade miljön, byggrummet.  

7.1.1 Könsstereotypa mönster som förekommer i barns fria lek 

Observation 1 

Stina och Elsa lekte i byggrummet. Någon har redan innan skapat en inhägnad av 

byggmaterial som flickorna sedan använde som sitt hus. De satt inne i huset och 

staplade kaplastavar och regnbågsklossar på varandra.  

 
Pedagog: Vad bygger ni?  

Stina: Vi bygger en tårta.  

Elsa: Ja för nu är det snart kalas. 

Stina lägger regnbågsklossar i en stor pappcylinder och lyser sedan ner med en 

ficklampa.  

Pedagog: Vad gör du nu?  

Stina: Jag lägger sakerna i handväskan, sedan lyser jag här.  

(Observation på förskola 3) 

 
I observationen befann vi oss i en traditionellt maskulint kodad miljö, byggrummet. 

Här lekte Stina och Elsa en feminint könskodad lek. Denna form av lek syns oftast i 

hemvrån men här använde barnen byggmaterialet för att skapa tårta och bakelser till 

sin hemmiljö. I byggrummet fanns inte det typiska materialet som förknippas med 

hemvrån och barnen kodade därför om materialet från maskulina byggklossar till 

feminina tårtbitar och skapade därför själva det som behövdes i deras lek.  

 

Observation 2 

Anna lekte själv i byggrummet. Hon drog ut den lilla kallaxhyllan från väggen för att 

kunna använda den som affärsdisk. Kalle och Hugo kom in i rummet och undrade vad 

Anna gjorde. Anna bjöd in pojkarna att medverka i leken. Barnen lekte korvkiosk där 

de fyra facken i hyllan användes som kioskens hyllplan. Anna satte sig på huk bakom 

hyllan för att förbereda korven och uppmanade Hugo att titta in mellan facken för att 

se vad hon gjorde. I rummet fanns en stor kallaxhylla med åtta fack som användes för 

att hämta ketchup, det var hela tiden Anna som styrde vad som skulle finnas med i 

leken. Så småningom gick leken över till att vara en matsalslek, där en 

overheadmaskin användes som dryckesautomat. Anna sa till Hugo att han skulle “ta 

vatten” ur automaten i den påhittade matsalen. Hugo försökte men Anna kom snabbt 

in, avbröt och tog över.  
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Kalle: Vad gör du? 

Anna: Leker. Vill ni vara med? 

Kalle och Hugo svarar ja. 

Anna: Då får ni vara barn. 

Hugo: Korv med bröd.  

Anna: Okej, men jag måste hämta ketchup. 

Hugo: Ja och kolla efter senap med.  

Anna: Kom nu och köp mat (sätter sig på huk bakom hyllan)! Du undrade vad jag 

gjorde. 

Anna: Ketchup och senap? Du undrade vad jag gjorde, så du fick titta in (mellan facken 

i hyllan). Gör det! Senap är gul, eller orange? 

Hugo: Senap är gul. 

Anna: Du är ny så jag får hjälpa dig (leken går över i en matsal). Nu ska ni hälla vatten. 

Det kan du få prova (tittar på Hugo). 

Anna: Här hämtar man vatten (går bort till overheadmaskinen). 

Anna: Först trycker man här (på- och avknappen), sen skruvar man här på denna 

skruven (skruven att ställa in skärpan), då kommer vatten här (håller upp en 

cylinderformad träkloss under speglen), sen får man skruva igen så att vattnet stängs 

av.  

Kalle: Så får du prova (tittar på Hugo).  

Anna: Såhär gör man. 

Hugo sträcker sig för att nå skruven. 

Anna: Nej, nej, jag gör det. 

(Observation förskola 2) 

I denna observation befann vi oss i en traditionellt maskulint kodad miljö, 

byggrummet. Anna använde sig av hyllan i rummet för att skapa en affärsmiljö som 

hon ville ha i leken. Hon bestämde vilka roller som pojkarna skulle ha när de äntrade 

leken, vår tolkning är att de inte hade något att säga till om. Anna visade maskulinitet 

när hon bestämde vad de andra barnen skulle göra, en alternativ tolkning är att hon 

tog en feminint könsstereotyp lek och flyttade den till en maskulint könsstereotyp 

miljö och kunde därför vara den som bestämde. Vår tolkning är att pojkarna 

accepterade utan att motsätta sig att det var Anna som bestämde för att leken anses 

vara feminint kodad. 

7.1.2 Könsöverskridande mönster som förekommer i barns fria lek 

 

Observation 3 

Karin och Elsa byggde en fåtölj och en TV med klossar och kartonger i byggrummet. 

Fåtöljen och TVn användes i flickornas lek där de satt i fåtöljen och tittade på Kalle 

och Hugos som byggde ett slott av klossar till plastdjuren de lekte med som om det 

vore ett tv-program. Flickorna hade byggt en TV tidigare och Elsa frågade om Karin 

kommer ihåg hur man gjorde. När tv-tittandet var färdigt städades materialet undan 

och en ny miljö byggdes fram. 

 
Elsa: Kommer du ihåg hur man bygger en TV?   

Karin: Jag behöver en såndär kloss (pekar på en större kvadrat).  

Elsa: Nej du ska ha en sånhär med (går och hämtar en cylinderformad kloss).  
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Elsa: Du behöver ju fjärrkontrollen, vart är fjärrkontrollen? (tidigare användes en bit 

av en bilbana).  

Karin: Men jag använder denna istället, den får vara stor (tar en stor rektangulär kloss).  

(Observation förskola 2) 

 
I observationen befann vi oss i en traditionellt maskulint kodad miljö, byggrummet. 

Elsa och Karin lekte en lek med feminina könsstereotypa mönster, där de byggde för 

leken. Här är vår tolkning att det är tydligt att flickorna byggde tvn och fåtöljen för 

att förstärka upplevelsen i leken. En alternativ tolkning är att se detta 

könsöverskridande, då teknik och konstruktion kodas maskulint. Flickorna visade ett 

intresse för att konstruera tekniska prylar då de byggde en tv och även letade efter att 

bygga tillhörande fjärrkontroll.  

 

Observation 4 

Emma, Lisa, Anna och Kalle var i byggrummet. Kalle lekte för sig själv och flickorna 

lekte med dinosaurier, en mamma-, pappa-, barnlek. Kalle hörde när Emma kallade 

dinosaurien för mammamonster och tillrättavisade snabbt med att det var en 

dinosaurie, något Emma inte la någon vidare vikt vid. Emma var mammadinosaurien 

och tog kommando över leken genom att tala om för Lisa vilken dinosaurie hon skulle 

vara samt vilket kön den skulle ha. Emma var tydlig med hur hon ville att leken skulle 

gå till och styrde Lisa mot detta.  

 
Emma: ROOOAR! (går med dinosaurie mot Anna)   

Anna: Då hoppade jag på den så den dog. 

Emma: Då kommer mammamonstret. 

Kalle: Det är en dinosaurie. 

Emma: Ja jag menar det! (går bort till en stor kallaxhylla och letar i en back efter en 

ny dinosaurie).  

Lisa: Du var mamma till mig. 

Emma: ROOOAR! (Emma vrålar på pojkarna). 

Lisa: Jag var faktiskt bebis och så födde du mig (håller fram ett ägg med en dinosaurie 

och visar tydligt att det är den hon vill vara).  

Emma: Ja du var denna! (sträcker fram en liten blå dinosaurie mot Lisa, som tar emot 

den och lägger ner dinosaurieägget).   

Lisa: Gaga. 

Emma: Är du en tjej eller en pojke? Du är en tjej! Är du noll eller ett år? 

Lisa: Noll år. Bebisen får sitta på mammans rygg. 

Emma tar den lilla blåa dinosaurien, sätter den på ryggen på den stora dinosaurien och 

går iväg. 

(Observation förskola 2) 

I denna observation befann vi oss i en traditionellt maskulint kodad miljö, 

byggrummet. Tre flickor lekte med maskulint kodade leksaker men som de använde 

i en feminint könsstereotyp lek. Trots att Kalle inte var med och lekte så markerade 

han när Emma sa att hon var ett mammamonster, med att det minsann var en 

dinosaurie. Vår tolkning i denna situationen är att han försökte upprätthålla den 

maskulina statusen av byggrummet. En vidare tolkning är att Emma gick tvärt emot 

den femininitet som man ser där maskulinitet är överordnad femininitet och ger Kalle 

svar på tal med att det var det hon menade. Emma tog mycket plats och bestämde 

över Lisa och vilken karaktär hon skulle vara i leken. 
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7.2 Flickor i hemvrån 
Under denna rubrik presenteras observationerna som förekommit i den traditionellt 

feminint kodade miljön, hemvrån.  

 

7.2.1 Könsstereotypa mönster som förekommer i barns fria lek 

 

Observation 5 

Lisa, Emma, Hugo och Kalle lekte pizzeria i hemvrån. Emma bestämde att de skulle 

leka pizzeria och att hon och Lisa skulle vara pizzabagare och kund medan hon 

tilldelade pojkarna roller som katter. Kalle och Hugo kröp runt på golvet som katter 

under lekens gång. Emma och Lisa lämnade rummet för att gå på toaletten. Under 

tiden passade pojkarna på att ta pizzorna, när flickorna kom tillbaka och upptäckte 

Emma att pizzorna var borta och tog tillbaka dessa. 

 
Emma: Nu leker vi Pizzeria. 

Hugo: Ja. 

Emma: Då var ni katter (Pekar på pojkarna). 

Lisa: Kan jag få beställa en till? 

Emma: Det går bra.  

Kalle: Var är dom? 

Hugo: Toa. 

Kalle: Du såg inte att jag stuler en pizza (tar en pizza från bordet och gömmer under 

leksaksspisen). Du såg inte att han tog båda pizzorna (gömmer den andra pizzan under 

spisen).  

Emma: Nej, nej vi har pizzorna. 

(Observation förskola 2) 

 
I observationen befann vi oss i en traditionellt feminint kodad miljö, hemvrån. Här 

var lekens huvudsakliga handling Pizzerian, där flickorna bestämde vad som skulle 

hända. Pojkarna blev inte tillfrågade om vilka roller de vill vara utan blev tilldelade 

roller som katter, en roll som var mindre betydande och inte direkt tillförde något i 

denna lek. Flickorna lämnade rummet för toalettbesök och pojkarna försökte då ta 

över utrymmet genom att gömma pizzorna. Men när flickorna kom tillbaka tog Emma 

utan diskussion tillbaka pizzorna från pojkarna. Vi tolkar det som att den 

underförstådda normen om femininitet där flickor bestämmer i hemvrån då den är 

feminint kodad, visas tydligt här. Emma frågade inte pojkarna vilken roll de ville ha 

i leken utan markerade tydligt via kroppsspråk, att peka på pojkarna och verbalt 

genom att säga att pojkarna var katter, att det var hon som bestämde här. Flickorna 

bestämde i den feminint könskodade miljön, vilket gjorde att pojkarna backade och 

lät flickorna bestämma. En alternativ tolkning här är att situationen går emot den norm 

som är att femininitet är underordnad maskulinitet, pojkarna låter flickorna 

bestämma. 

7.3 Pojkar i byggrummet 
Under denna rubrik presenteras observationerna som förekommit i den traditionellt 

maskulint kodade miljön, byggrummet.  
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7.3.1 Könsstereotypa mönster som förekommer i barns fria lek 

 

Observation 6 

Klas satt i byggrummet och byggde en robot efter Olofs modell, men fick inte till det 

då han inte förstod hur Olof hade gjort. Olof kommer in i rummet och Klas ber då 

Olof att förklara hur han hade gjort. Efter att han hade fått hjälp, räknade han noga 

och plockade ut bitarna som behövdes till hans robotbygge. När roboten var klar 

ställdes den på en hylla. 

 
Klas: Hur gjorde du sån? 

Olof: Jag gjorde röd, grön, röd och grön 

Klas: Jag ska bygga så 

(Observation förskola 3) 

 
I observationen befann vi oss i en traditionellt maskulint kodad miljö, byggrummet. 

Klas byggde för att bygga en specifik robot, en likadan som sin kompis. Huvudsakliga 

syftet med leken var att bygga en kopia av den andra pojkens modell. När roboten var 

färdig ställdes den upp på hyllan i byggrummet för att sparas och en ny lek kunde 

påbörjas. Här fick byggandet ett naturligt slut. I denna observation kan vi se det 

typiskt maskulina könsmönstret att pojkar bygger som lek och när resultatet är uppnått 

anses byggandet vara färdigt.  

 
Observation 7 

Björn och Liam lekte med stora gröna och gula kurviga klossar och byggde upp en 

hinderbana i byggrummet. Blocken tog upp hela rummet och pojkarna gick runt på 

dessa. Liam råkade riva en del av banan och efter en dispyt så byggde pojkarna 

tillsammans ihop banan igen och började springa runt, runt. Det gick snabbt och de 

skrattade och stojade. Sedan ramlade de båda ner på golvet och började istället att 

sparka undan alla bitar, detta gjorde att leken tog slut. 

 
Björn: NEJ! Du tog sönder den, du tog sönder banan! (skriker Björn på Liam som 

ramlar av banan och ner på golvet)  

Liam: Men jag ramlade, jag tog inte alls sönder! (skriker tillbaka) 

Pedagog: Men hallå, det är väl bara att bygga ihop igen. Det fixar ni! 

Björn: Liam du får fixa där, du gjorde så med den. Så fixar jag här borta. 

(Observation förskola 2) 

 
I observationen befann vi oss i en traditionellt maskulint kodad miljö, byggrummet. 

Två pojkar lekte en lek som kodas maskulint. Pojkarna tog mycket plats och det var 

högljutt och ruffligt. De jagade och knuffade varandra, det blev en lätt aggressiv 

underton. Den hegemoniska maskuliniteten är något som eftersträvas av alla män. 

Vår tolkning är att det var tydligt att båda pojkarna ville bestämma och det pågick en 

kamp för att hålla sig i toppen av hierarkin. Det verkade inte finnas någon given 

“vinnare” då Liam kom med svar på tal när Björn försökte sätta honom på plats. En 

alternativ tolkning är att Björn visade omhändertagande genom att säga till Liam att 

om han lagade ena sidan av banan, så lagade Björn den andra. Här blev Liam inte 

längre utpekad som den som förstört, utan att de tillsammans fixade det som gått 
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sönder. Detta är något vi tolkar som ett könsöverskridande mönster då 

omhändertagandet ses feminint könsstereotypt. 

7.3.2 Könsöverskridande mönster som förekommer i barns fria lek 

 

Observation 8 

Pelle och Adam byggde ett slott med mjuka klossar till plastdjuren i byggrummet. På 

varje våning av bygget ställde de några djur. De förde en diskussion under bygget om 

att alla djuren skulle få plats. När det då inte fanns plats för fler djur hade de byggt 

färdigt. Pojkarna tittade på varandra och rev tillsammans det de byggt och av de 

raserade massorna byggde de en stentid. 

 
Pelle: Ska vi bygga en våning till så att alla djuren får plats? 

Adam: Ja vi bygger så att alla kan vara med. 

Pelle: Nu är vi färdiga. 

Adam: Då blir klossarna stentiden och ett fängelse. 

(Observation förskola 2) 

 
I observationen befann vi oss i en traditionellt maskulint kodad miljö, byggrummet. 

Här gick det att tolka att Pelle och Adam visade omsorg genom att alla djur skulle få 

vara med i bygget. Vi tolkar det som att pojkarna visar feminint kodade mönster när 

de visade omsorg för djuren och att det skulle finnas en plats för alla. När djurslottet 

var fullt rev pojkarna det de byggt och började om och lekte en annan lek där de 

byggde upp en stentid. En alternativ tolkning är att de sedan uppvisade maskulint 

kodade mönster, då pojkar bygger som lek och när leken är färdig avslutas den och 

en ny lek påbörjas. Något som tydligt kunde ses i denna observationen. Leken fick ett 

naturligt slut då det inte fanns någon mer plats att ställa fler djur på. Pojkarna hade ett 

samförstånd att nu var leken färdig genom att de bara tittade på varandra. 

 

7.4 Pojkar i hemvrån 
Under denna rubrik presenteras observationerna som förekommit i den traditionellt 

feminint kodade miljön, hemvrån.  

7.4.1 Könsstereotypa mönster som förekommer i barns fria lek  

 

Observation 9 

Liam, Björn och Nils lekte i hemvrån, med sina mobiltelefoner gjorda i kartong. 

Leken gick ut på att pojkarna ringde varandra och att Liam sedan skulle gå till jobbet 

som finmekaniker. 

 
Liam: Nu ringer jobbet. 

Björn: Ska du åka till jobbet då? 

Liam: Ja, jag är finmekaniker.  

(Observation förskola 2) 
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I observationen befann vi oss i en traditionellt feminint kodad miljö, hemvrån. Tre 

pojkar lekte tillsammans med sina hemgjorda mobiltelefoner. Vi tolkar observationen 

som att den är könsöverskridande då pojkarna intog en feminint kodad miljö där de 

lekte. Leken i sig kan dock tolkas som maskulint kodad då den gick ut på att ringa 

samtal och åka till finmekaniker jobbet, ett yrke som anses vara maskulint. En 

tolkning skulle kunna vara att pojkarna valde ett maskulint kodat yrke för att på så 

sätt kunna skapa avstånd till den feminina miljön de befann sig i. 

 

7.4.2 Könsöverskridande mönster som förekommer i barns fria lek 

 

Observation 10 

Sven leker själv med sin glittriga regnbågsfärgade gosedjursuggla i hemvrån, han har 

byggt ett hem med kuddar. Sofie, Bella och Nova kom in i rummet och startade en 

egen lek tillsammans. Sven lekte bredvid flickorna och försökte ta kontakt genom att 

hoa med sin gosedjurs uggla. Flickorna gick bort till Svens bygge och Sofie svingade 

sin gosedjurs apa över en kudde. Sven uttryckte att han inte tyckte att det var okej, 

flickorna lämnar då leken. 

 
Sven: Hoho, hoho. 

Sofie: Det går att svinga sig här. Det går att klättra över den lila kudden 

Sven: Nej det går inte att göra så. 

(Observation förskola 1) 

I observationen befann vi oss i en traditionellt feminin kodad miljö, hemvrån. 

Situationen går att tolka som att Sven uppvisade könsöverskridande mönster när han 

befann sig i en feminint könsstereotyp miljö och lekte med sin feminint kodade 

regnbågsuggla. När han sedan försökte göra maskulinitet genom att bjuda in sig själv 

och ta kommando över leken med flickorna, valde flickorna att lämna leken. Vi tolkar 

det som en markering av att flickorna befann sig högst i hierarkin på grund av att 

barnen befann sig i en feminint kodad miljö, Sven blir inte riktigt accepterad. 

7.5 Pedagogens roll i barns könsskapande  
Under våra observationer så har pedagogerna oftast inte varit aktiva i barnens lek. De 

har befunnit sig i bakgrunden och funnits nära till hands om de behöver stötta upp, 

avbryta eller kanske hjälpa till att starta upp en ny lek så som följande observation. 

7.5.1 Pedagogen möjliggör könsöverskridande lek 

 

Observation 11 

Nils och Olle sprang runt i samlingsrummet och pedagogen satte sig i hemvrån och 

tog fram utklädningskläderna. Nils valde en rosa tyllkjol och började att dansa, medan 

Olle tog en polisuniform och började skutta runt lite. Efter en stunds lek klädde 

pojkarna om till trollkarlar och dansen övergick till brottningsmatch. Pedagogen var 

närvarande och märkte att leken började urarta. Istället för att tillrättavisa pojkarna 

styrde hen in dem i en annan lek. 
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Pedagog: Här Nils ska ni klä på er, vad vill du vara? 

Nils: Jag tar den här 

Olle: Jag vill också ha! 

Leken övergår till brottningsmatch 

Pedagog: Oj nu ringer det här! 

(Observation förskola 2) 

I observationen befann vi oss i en traditionellt feminint kodad miljö, hemvrån. 

Pedagogen begränsade inte urvalet av utklädningskläder beroende på barnens 

könstillhörigheter, barnen erbjöds alla kläder i lådan. Vår tolkning är att detta 

möjliggör att barnen fick testa sig fram utan värderingar från pedagogen. Det bidrog 

till att barnen fick möjlighet att vidga de rådande könsstereotypa mönster som finns. 

Situationen där Nils valde den rosa tyllkjolen och dansade några varv kan ses som 

könsöverskridande då både miljön och valet av plagg ses som feminint kodade. 

Alternativ tolkning är att Olle valde en maskulint kodad utklädnad i en feminint kodad 

miljö när han valde polisuniformen. Strax därefter så bytte pojkarna om och blev 

trollkarlar och leken blev genast stökig och övergick till en brottningsmatch, något 

som vi tolkar som att de ville ta tillbaka maskulina överordnaden i den feminint 

kodade miljön. Avslutningsvis i denna situation tolkar vi det som i och med att 

pedagogen var närvarande vid leken kunde hen avstyra det som började bli stökigt 

och istället leda pojkarna in i en annan lek utan att skälla.  

7.6 Sammanfattande av analys 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur barn skapar kön i den fria leken 

i förskolan. Resultatet visade att det var vanligare med könsöverskridande mönster i 

leken bland flickor än hos pojkar. Något som också visade sig var att flickor och 

pojkar gjorde lika många försök i att upprätthålla makten i de lekutrymmen vi 

observerat.  I våra observationer gällande vilka könsstereotypa mönster som 

förekommer i barns fria lek har vi sett att pojkar ofta väljer att leka i byggrummet i 

första hand. De valde att leka med det typiska byggmaterialet som ”tillhör” rummet. 

Vi kunde även se att flickor gärna leker lekar med relationsteman oavsett om de 

befinner sig i byggrummet eller i hemvrån, exempelvis förekom det bland annat 

mamma-, pappa-, barnlekar med dinosaurier i byggrummet. I våra observationer 

gällande vilka könsöverskridande mönster som förekommer i barns fria lek har vi sett 

att flickor oftare än pojkar använde sig av könsöverskridande lekar, antingen genom 

att leka i den maskulint könskodade miljön som byggrummet eller genom att ta 

makten över relationslekar som förekom oavsett miljö.  Observationerna i 

byggrummet var fler än observationerna i hemvrån, då byggrummet under tiden för 

vår studie var det rummet som främst användes till lek. Våra observationer om hur 

barn skapar kön i den fria leken visar att pojkar använde maskulint könsstereotypiskt 

kodat material i maskulint kodade miljöer, medan flickor kodade om materialet 

feminint och använde det som feminint kodat material oavsett vilken miljö de befann 

sig i. Detta är något vi kan se i exempelvis observationen med flickan i byggrummet 

som lekte korvkiosk. Där hon i avsaknad av hemvråmaterial kodade om kaplastavar, 

maskulint kodat material till pommes för att kunna föra leken framåt. Pojkarna 

däremot höll sig oftast i byggrummet och använde sig av det maskulint kodade 

materialet som fanns där. Utifrån vårt resultat kan vi se att barnen ofta leker i samma 

rum men uppdelade i olika lekar, pojkar för sig och flickor för sig.  
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8 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studien och dess resultat ställs gentemot tidigare 

forskning. Vi kommer diskutera flickors och pojkars olika sätt att göra kön, 

pedagogens roll i barns könsskapande och materialets betydelse för barns 

könsskapande för att avslutningsvis ge förslag till vidare forskning.  

8.1 Flickor och pojkar skapar kön olika 
I resultatet av studien kan vi se att pojkar och flickor gör femininitet och maskulinitet 

oavsett vilken miljö de befinner sig i. Flickor leker feminint kodade lekar i maskulint 

kodade miljöer, men de kodar ofta om lekmaterialet som används, exempelvis blir 

kaplastavlar pommes i byggrummet när det inte fanns något hemvråmaterial att tillgå. 

Femininitet och maskulinitet är enligt Nordberg (2008) något relationellt, flickor och 

pojkar skapas i relation till varandra. Det är situationerna som skapar kön, och 

könsskapandet ses därför som situationellt, något vi tydligt ser i vårt resultat då 

flickorna gång på gång skapar feminint kodad lek i maskulint kodade miljöer. Vi ser 

hur flickorna utmanar de traditionella könsmönstren som existerar, Emilsson, 

Folkesson & Moqvist Lindberg (2016) menar att barn är innovativa när det kommer 

till könsskapande och i att utmana befintliga könsnormer. I feminint kodade miljöer 

har flickorna makt och pojkar tilldelas mindre betydelsefulla roller menar Hellman 

(2008), detta ser vi tydligt i pizzeriaobservationen där flickorna tilldelar pojkarna 

roller som katter, en roll som egentligen inte hade någon betydelse för leken. I 

resultatet av våra observationer ser vi tydligt att det är lättare för flickor att vara 

könsöverskridande än vad det är för pojkar, kanske är det just för att det maskulina är 

normen och står över det feminina något som Hedlin (2010) menar att barn lär sig 

redan i tidig ålder. Detta är något som även Änggård (2005) poängterar då pojkar i 

lek ofta tar avstånd från det feminina för att på så sätt stärka sin maskulinitet. Det 

skulle kunna ses som ett sätt att försöka ta kontroll över de könsdiskurser som 

existerar. 

8.2 Pedagogens påverkan i hur barn skapar kön 
Observationen är genomförd i barnens fria lek på förskolan för att försöka fånga barns 

lek fri från vuxenkontroll och påverkan från pedagoger. Eidevald (2009) menar att 

den fria leken är konstruerad av barn. Men vi ställer oss frågande blir den någonsin 

helt fri från vuxenkontroll. Vi anser att den fria leken hela tiden är styrd av pedagogers 

medvetna val i att gruppera och strukturera lekkonstellationer för en fungerande 

verksamhet. Något som vi la märke till under våra besök, då pedagoger valde att gå 

ut med delar av barngrupperna på två av förskolorna. Ofta finns det begränsningar för 

hur många barn som får vara i vissa rum och en viss styrning i vilket sätt barn tillåts 

välja aktivitet. Något som pedagoger ser som ett medvetet hjälpande val kan bli en 

omedveten handling som exkluderar barn från att erbjudas lika tillträde till förskolans 

alla rum. Detta menar även Eidevald (2009), det omedvetna handlandandet styr 

pedagogernas val vilket kan skapa ett ojämställt förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att det 

könsstereotypa handlandet oftast ligger hos pedagogen medan barnen är nyskapande 

i att konstruera genus. Hellman (2008) menar att det är av vikt att ta till vara på och 

uppmuntra barns naturliga förmåga att ifrågasätta, pröva och upprepa de könsmönster 
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som finns, exempelvis genom att pedagogen inte stärker de befintliga maskulina och 

feminina normerna i förskolan, utan erbjuder alla barn samma möjligheter (Hellman 

2008). Detta ser vi tydligt i pedagogens bemötande av barnen och deras lek i 

hemvråsituationen där de två pojkarna leker med utklädningskläderna. Hen erbjuder 

ett fritt val som inte baseras på vilket kön barnen i situationen har. Eidevald (2009) 

menar att det är mycket som påverkar barns könsskapande både hemifrån och via det 

som visas exempelvis i massmedia vilket kan försvåra förskolans jämställdhetsarbete 

(Eidevald 2009). Detta gör det ännu viktigare att i förskolan arbeta aktivt med ett 

jämställdhetsperspektiv. Precis som vi nämnt i inledningen skriver Skolverket (2018) 

att alla barn oavsett könstillhörighet ska på lika villkor och med samma möjligheter 

få pröva och utveckla sina intressen och förmågor.  

8.3 Materialets betydelse för barns könsskapande  
Byggrummet ses som en maskulint könsstereotyp miljö, precis som hemvrån ses som 

feminint könsstereotyp i förskolan. I studiens resultat är det tydligt att i byggrummet 

är leken för flickor att bygga till någon, medan pojkar bygger för att leka, det vill säga 

för pojkar är själva byggandet leken. Hemvråns lek kodas feminint genom att lekar 

betonas relationella och omhändertagande. I våra observationer ser vi tydligt dessa 

mönster i barnens lek, men vi har även sett hur flickor oftare än pojkar leker 

gränsöverskridande och tar plats i maskulint kodade miljöer och med tillhörande 

material än vad pojkar närmar sig de feminint kodade miljöerna. Hedlin (2010) och 

Änggård (2005) menar att flickors lek oftast handlar om vardagsliv och relationer, vår 

tolkning är att dessa lekar är lättare att förflytta och materialet är mer anpassningsbart, 

något som är återkommande i våra observationer. Pojkars lekar handlar många gånger 

om drakar, riddare och actionhjältar och innehåller sällan kvinnliga roller något som 

Hedlin (2010) och Änggård (2005) tolkar som ett sätt att skapa avstånd till det 

feminina för att istället stärka det maskulina. Även om vi inte sett denna typ av lek i 

vår studie ser vi att pojkarna oftast befinner sig i byggrummet och använder det 

maskulint kodade materialet som finns där till sina lekar, ofta med vilda djur och 

dinosaurier. Förskolan ska erbjuda alla barn en variation av material där alla oavsett 

könstillhörighet får en möjlighet att använda sig av och leka med allt förskolan 

erbjuder (Eidevald 2009). Vi har under observationerna sett skillnad i miljöer där 

barnen tillåts att använda sig av materialet fritt oavsett vilket rum materialet ”tillhör” 

och där materialet strikt tillhör ett visst rum. Vår tolkning är att man hämmar barnen, 

deras lek och försök till att vara könsöverskridande när man upprätthåller dessa 

oskrivna regler. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) anser att det är 

av vikt att göra barnens egna röster hörda, och stärka deras förmåga att tro på sig 

själva för verksamhetsutvecklingen i förskolan. 

8.4 Pedagogiska implikationer 
Vår förhoppning med studien är att bidra med kunskap om hur barn skapar kön i den 

fria leken i förskolans verksamhet. Vi menar att det är av vikt att lyfta hur barn skapar 

kön, vilket vi i vårt resultat har sett att de gör oavsett vart de befinner sig. För att 

möjliggöra att alla barn får lika tillgång till alla rum och material i förskolans 

verksamhet är det viktigt att pedagogerna tänker på sitt förhållningssätt och de 

omedvetna handlingar som dagligen sker. Genom att använda genusanalyser i 

förskolans jämställdhetsuppdrag och i det pedagogiska uppdraget kan verksamheten 



 

25(30) 

 

fortsätta att utvecklas. Man kan inkludera och tydliggöra genusarbetet i målen och i 

det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan för att kunna ge vägledning när det 

kommer till exempelvis bemötande, planering och genomförande av aktiviteter, miljö 

samt val av material i verksamheten. 

8.5 Förslag till vidare forskning 
Hur kan våra slutsatser användas vidare? Ett förslag skulle kunna vara att genomföra 

ett projekt med experiment och observation som metodval där forskaren i samförstånd 

med förskolan under en längre tid observerar det klassiska byggrummet med 

maskulint kodat material. Forskaren tillför sedan feminint kodat material som 

exempelvis barbiedockor och my little pony. Blir det någon skillnad i barns 

könskapande? Man skulle även kunna intervjua både barn och pedagoger om hur de 

uppfattar könsskapande för få ett vidgat perspektiv. 

I studiens resultat har vi sett flickor som vågar ta för sig och utmana de traditionella 

könsstereotypa mönster som existerar. Detta överensstämmer inte helt med bilden 

som vi exempelvis fått av Connells (2008) genusteorier där det maskulina står över 

det feminina och är det som alltid eftersträvas. I relation till tidigare forskning undrar 

vi, är detta en ny form av femininitet som håller på att växa fram. Kan det finnas 

prinsessor i byggrummet? Detta hade varit intressant att undersöka vidare.  
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på vår 

sista termin och i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vårt valda ämne är hur materialet 

påverkar barnens lek utifrån ett genusperspektiv, i byggrummet.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken betydelse det valda materialet i förskolans 

verksamhet har för barnens lek och lekkonstellationer ur ett genusperspektiv, är det bara pojkar som 

leker i byggrummet?  Vad gör att barn lockas till lek i specifika konstellationer och varför de väljer 

vissa material i vissa rum?  

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

hjälp av observationer utav barns lek i förskolan. Möjligheten att kunna observera barn i deras lek på 

förskolan ger oss värdefull information om hur barn faktiskt integrerar med varandra och det valda 

materialet. Syftet är inte att studera enskilda barn och deras lek utan själva lekkonstellationerna och 

hur lekmaterialet används.  Fokus ligger alltså på själva aktiviteten och inte individen. 

Ljudupptagningar kommer att tas för att fokusera på själva aktiviteten och senare kunna gå tillbaka 

och lyssna på vad som sägs. Detta kommer senare omförvandlas till text och anonymiseras och om 

citat används citeras exempelvis som ”Pojke 1” , ”Flicka 2”. 

Vi hoppas att ni som vårdnadshavare vill hjälpa oss med att kunna samla in denna empiriska fakta till 

vårt arbete. För att kunna genomföra dessa observationer behöver vi ert medgivande. Deltagandet 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i 

forskningsändamål. Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär bland annat att deltagandet är frivilligt och om man inte skulle vilja så kan man när som helst 

avbryta sitt deltagande. Inga personuppgifter eller detaljer kommer att kunna urskiljas.  

Sista inlämningsdag onsdagen 13/11-2019 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Med vänliga hälsningar 

 

Isabelle Karlsson                                                   ik222fs@student.lnu.se 

Josephine McCarthy-Lindblom                          jm222ta@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 Jag godkänner att mitt barn får delta i observationer i forskningssyfte enligt ovanstående 

 

 

 

Barnets namn:                ____________________________         ____________________________ 

 

                                           Vårdnadshavares underskrift, ort & datum          Vårdnadshavares underskrift, ort & datum        

 

 

På grund av sekretess kommer dessa intyg att stanna på förskolan och inte tas med i vidare arbete. 



 

30(30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


