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ABSTRAKT

Syftet med vår studie var att undersöka hur barn på förskolan upplever maktpositioner 
och roller i den fria leken med fokus på genus. Vi ville se om de rådande föreställningar 
som finns kring hur pojkar respektive flickor förväntas vara stämmer, då pojkar 
framställs som att ta mycket plats medan flickor kliver åt sidan. Genom både intervjuer 
och observationer har vi jämfört barnens uppfattningar med det vi såg i olika 
leksituationer. Studien utfördes på två förskolor under sammanlagt fem tillfällen. 
Resultaten visar att pojkarna oftast tog på sig roller som stora och starka medan flickorna 
intog mer lugnare roller. Genom intervjuerna framkom det att flickorna upplever att alla 
får bestämma när de leker. Pojkarna däremot ansåg att de hade en ledare i sina lekar. 
Trots detta var det flickorna som hade makten och bestämde över lekarna på förskolan, 
det fanns också alltid en tydlig ledare i lekarna. Ledaren var alltid en flicka i lekar där 
både pojkar och flickor deltog.

Nyckelord: Genus, förskola, lek, makt och position.
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1 INTRODUKTION
Under vår utbildning till förskollärare har vi fått upp ögonen för den fria lekens 
betydelse för barnen i förskolan. Samtidigt är det idag mycket fokus på genus, vilket 
gjorde att vi ville fördjupa oss inom genus och lek. Vi ville också se hur olika 
maktpositioner kommer till uttryck i leken mellan de båda könen. En generell 
uppfattning som råder är att pojkar överlag tar mycket plats, är högljudda och 
bestämmer medan flickor är tysta och backar undan för pojkarna. Vi ville se hur 
dessa föreställningar speglas i förskolans vardag. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010 (Skolverket 2010), lägger stor vikt 
vid leken och dess betydelse för barnen. De lägger också vikt vid att motverka 
traditionella könsmönster på förskolan och att alla ska få samma möjligheter att leka
och vara sig själva. Vi ville veta lite mer hur barnen själva ser på maktstrukturerna i 
den fria leken med tanke på genus och om det är något de själva tänker på under 
lekens gång. Vi ville också se hur dessa maktpositioner tar sig uttryck i den fria leken 
sett med våra egna ögon och om barnens samt våra föreställningar är desamma. Vi 
intresserades också av om den generella uppfattningen verkligen stämmer i praktiken
eller om det endast är just föreställningar.



4

2 BAKGRUND
Denna del av uppsatsen kommer att handla om tidigare forskning inom genus och 
maktpositioner gällande barnens lek i olika lekmiljöer på förskolan. En kort 
beskrivning av det sociokulturella perspektivet kommer också att förklaras då 
uppsatsen kommer att utgå ifrån det. Rubrikerna som vi valt är sociokulturellt 
perspektiv, den fria leken, lekmiljöer, samlekar, genus samt makt och position.

2.1 Sociokulturellt perspektiv
Vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv i vår studie. Lev Vygotskij 
(1995), är grundaren till det sociokulturella perspektivet och intresserade sig för 
pedagogisk forskning. Han var endast 38 år gammal när han dog men har ändå satt 
sina spår inom ämnet pedagogik. Vygotskij menar att barnen skapar sig en bild av 
verkligheten genom att i leken bearbeta erfarenheter de har varit med om. På så sätt 
formas barnen utifrån sin omgivning och ses som påverkningsbara individer. Det 
sociala samspelet är av stor betydelse och blir en viktig aspekt vad gäller hur barnen 
ser på sig själva samt sin omgivning och hur det kommer till uttryck i leken. Tullgren 
(2004) tolkar Vygotskijs tankar om det sociokulturella perspektivet som att det 
handlar om samspelet mellan olika människor och med miljön. Inom det 
sociokulturella perspektivet är det relationerna som är det framträdande i olika 
sammanhang, då främst i leken. Dessa innefattar både relationer mellan människor 
samt mellan människor och olika miljöer. 

Hundeide (2006) beskriver Vygotskijs tankar om det sociokulturella perspektivet 
som att barnen utvecklar kontrakt i dagliga samspel mellan varandra, en del är 
knutna till stundens aktivitet medan andra finns där hela tiden (a.a.). Samspelet med 
andra har betydelse för barns utveckling och det är i samspel med andra som barnen 
genom leken lär sig olika sociala regler i vardagen. Löfdahl (2004) tolkar Vygotskijs 
tankar och skriver att barnen och dess omgivning är beroende av varandra. 
Författaren skriver vidare att ”barngruppen och dess lek påverkar sin omgivning och 
omgivningen påverkar barngruppen och dess möjligheter till lek” (s, 12). Leken är 
alltså en viktig del i förskolan och av betydelse för barnen då de i leken får möjlighet 
att utveckla relationer och sin sociala förmåga, både mellan varandra samt med 
miljön. Barnen lär sig själva att agera gentemot varandra i olika situationer. Genom 
de olika sociala sammanhang barnen ingår i lär sig barnen själva att acceptera och ta 
hänsyn till varandra och sin omgivning.

2.2 Genus
Enligt Nationalencyklopedin (NE) beskrivs begreppet genus som att understryka 
relationerna mellan könen, så som uppfattningar, normer och idéer. Vidare förklaras 
begreppet genus som en social process som tillskrivs olika personer och dess 
könsegenskaper. Med genus beskriver Olofsson (2007) att det är det sociala könet 
istället för det biologiska som menas, det handlar om de sociala och kulturella 
förväntningarna på barnen som finns. Detta kan göra sig tydligt i den fria leken, då 
barnen som tidigare nämnts själva väljer lekar och lekkamrater. Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling-Samuelsson (2009) påpekar att det är både barnen och lärarna i förskolan 
som tillsammans skapar de olika föreställningarna om genus. Studien visar dock att 
det främst är förskollärarna som handlar könsstereotypt medan det är barnen som är 
de nyskapande och utmanar de typiska könsstrukturerna. Detta fenomen belyser även 
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Öhman (2007). Lärarnas förhållningssätt angående genus och könsstereotypa roller 
förstärks snarare än utmanas i förskolan (SOU 2006:75), vilket är något som man 
måste jobba aktivt med för att en förändring ska ske. Hur pedagogerna ser på de 
olika könen, alltså hur en flicka respektive en pojke förväntas vara samt handla och 
hur de blir tilltalade, har betydelse för barnen och deras egna uppfattningar av de 
olika könen. Johansson (2008) skriver att barnen ska få tillgång till både de 
maskulina och de feminina positionerna i leksituationer vad gäller de olika och 
traditionella könsmönster som existerar. Barnen ska inte fråntas möjligheter att leka
könsstereotypt, det handlar däremot om att det ska finnas olika och flera alternativ 
som inte begränsar barnen till att agera som de själva vill under den fria leken. Båda 
könen ska få samma chans att leka, både i könstraditionella och mindre 
könstraditionella miljöer och lekar. 

Hedlin (2010) skriver att det egentligen inte är lätt att skilja på begreppen genus och 
biologiskt kön då det biologiska könet, precis som genus, beskrivs och tolkas utifrån 
de sociala föreställningarna som finns i samhället. Författaren menar vidare att 
begreppet genus innefattar de föreställningar som till vardags kan kopplas till 
begreppet kön. Detta med genus och biologiskt kön är inte lätt att definiera och hålla 
isär alla gånger, men även SOU (2006:75) förklarar att ”genus är de föreställningar, 
tolkningar, förväntningar och handlingar som förklarar vad flickor och pojkar, 
kvinnor och män, sägs vara i kraft av sitt kön” (s, 155). Eftersom genus handlar om 
den sociala aspekten hos individer ska det inte behöva göras någon skillnad mellan 
flickor och pojkar avseende könen och barnens personlighet. Eidevald (2011) menar 
att kvinnor och män är olika men att de samtidigt inte ska behandlas olika. Detta kan 
tyckas motsägelsefullt, men det är ändå individen som ska stå i centrum samtidigt 
som kvinnor och män faktiskt är olika. Män och kvinnor har alltid varit olika och 
kommer alltid att vara det. Det handlar dock om att se personen och dess förmågor 
och inte könet hos individer.  

Det finns typiska föreställningar om hur pojkar respektive flickor ska vara. Pojkar 
förväntas vara tuffa, modiga och ta plats medan flickor förväntas vara tysta, snälla 
och vänta på sin tur (Eidevald 2011). Det är dessa föreställningar som man måste 
försöka bortse från för att alla ska ges samma möjligheter och förutsättningar för 
olika val i vardagen. Hedlin (2010) skriver att samhället är kodat som kvinnligt 
respektive manligt och kallar detta för genusifierat. Det handlar, som tidigare 
nämnts, om de föreställningar som finns om begreppen manligt och kvinnligt, som 
samhället redan har konstruerat. Begreppet genus är under ständig förändring och 
förändras med tiden och inom olika kulturer. Ärlemalm-Hagsér & Pramling-
Samuelsson (2009) menar att social makt och positionering är något som 
genusforskningen problematiserar samt hur det kommer till uttryck i praktiken 
mellan könen.

2.3 Makt & position
Makt existerar inte endast i de fysiska rummen menar Johansson (2008) utan även i 
de sammanhang där barnen samspelar med varandra (a.a.). NE beskriver begreppet 
makt som att en eller flera personer styr över andra och deras beteende mot deras 
vilja och intressen. Personen som utövar makten får sin vilja igenom både synligt och 
mindre synligt. Makt gör sig synligt i sammanhang och i interaktioner mellan 
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människor. Denna maktkamp utövas mellan alla ”kategorier” av människor så som 
kön, ålder, styrkor, samhällsklasser och så vidare. Makten varierar beroende på 
situationer och deltagare och gör sig synlig på olika sätt. Odelfors (1999) skriver att 
man kan inta nya maktpositioner tillsammans med dem som deltar i leken, det 
varierar från situation till situation (a.a.). En som besitter mycket makt i en lek kan i 
en annan lek vara underordnad och inte ha någon makt alls, det handlar om intressen 
hos barnen och lekens innehåll. Johansson menar att ”makt är ständigt närvarande i 
barns samspel, den ingår som aspekt av genus och som en dimension i barns moral” 
(2008 s, 144). Trots att det kan verka som att leken inte styrs av någon gör den 
automatiskt det, då det måste finnas någon som har makt för att leken ska fortskrida. 

Både Tullgren (2004) och Hellman (2010) nämner att makt handlar om den inverkan 
man kan ha på varandra i olika situationer och att människor både styr andra och 
styrs själva i olika sammanhang (a.a.). En människa besitter inte all makt själv i alla 
situationer utan makten är mer eller mindre ständigt föränderlig beroende på 
sammanhang. Johansson (2008) menar att alla utför makt trots att det inte sker på 
lika villkor, författaren menar vidare att makt inte förekommer utan motstånd (a.a.). 
Genom att makt utövas förekommer protester och motstånd mot den som bestämmer 
samt mot lekens regler, i och med detta måste lekdeltagarna förhandla med varandra 
för att komma överens så leken kan fortgå. Hedlin (2010) menar att flickor har mer 
makt i vissa situationer och pojkar har mer makt i andra. På så sätt jämnas makten ut 
och ses som jämnt fördelad, även här måste barnen förhandla för att komma överens 
om lekregler och positioneringar. 

Ärlemalm-Hagsér (2008) beskriver att flickor och pojkar i sina lekhandlingar har 
olika positioner och olika maktområden gentemot det motsatta könet. I leken finns 
det regler som bestämmer vem som får vara med eller inte, dessa regler är oftast 
kopplade till genus. Om flickor har makten över leken bestämmer flickorna om 
pojkarna får vara med och vilka positioner de får, och tvärtom. NE beskriver 
positionering som en social ställning och status inom en grupp (a.a.), positioneringen 
förändras beroende på lek och deltagare. Öhman (2007) skriver att barnen hela tiden 
skapar positioner i sina lekar och bevarar positionerna i förhållande till varandra 
(a.a.). Detta gör sig synligt i barnens sociala sammanhang och när de leker 
tillsammans. Johansson (2008) skriver att barn kan tillgodogöra sig olika sätt att vara 
samt inta olika roller och positioner beroende på situationens samspel och deltagare 
(a.a.). Barn beter sig inom de möjligheter som situationen ger vad gäller 
sammanhang, deltagare och miljö. Sanderoth, Werner & Båth (2009) belyser också 
detta och menar vidare att barnens identitet både är given och skapad, människor är i 
behov av att tillhöra en gemenskap och påverkas genom tillhörigheten (a.a.). Barnen 
försöker i vissa fall därför att passa in och ta de positioner och roller som anses vara 
tillåtna i just den situationen och leken i fråga. Vidare skriver SOU (2006:75) att 
genom det sociala samspelet skapar individen sig själv i de möjliga positioneringar 
som finns (a.a.), i och med detta blir individen inte bara till. Nordin-Hultman (2004) 
skriver att man i olika sammanhang både positionerar sig och låter sig positioneras 
samt att rollerna inte är statiska. Johansson (2008) belyser att barnens positioner och 
roller i de olika lekarna ger rättigheter till hur mycket man tillåts bestämma över 
leken. Barnens olika roller i leken speglar verkligheten då det finns föreställningar 
om hur samhället är uppbyggt och vilka som har mer makt än andra. Om ett barn 
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exempelvis tar på sig ”chefsrollen” i leken så vet de övriga deltagarna att det barnet 
har makten över leken och positionerar sig efter det. Ärlemalm-Hagsér (2008) menar 
att barnen själva är aktiva med att skapa traditionella genuspositioner i deras fria 
lekar genom att de speglar samhället.

2.4 Den fria leken
Begreppet ”fri lek” beskriver Hellman (2010) med att barnen ska få leka av sig 
själva, utan en vuxen som styr samt att barnen i den fria leken samtidigt lär sig att ta 
hänsyn gentemot varandra (a.a.). I den fria leken får barnen själva använda sig av sin 
fantasi, sin kreativitet samt att samspela med varandra för att gemensamt komma 
överens om lekens regler. Barnen får på så sätt friheten att kunna styra över en del av 
dagen i verksamheten trots att det är pedagogerna som bestämmer när den fria leken 
äger rum. Det är ändå på barnens egna villkor, då de kan välja att gå undan till ett 
mindre utrymme under den fria leken utan att pedagogerna ständigt finns där och 
”kontrollerar” barnen. Tullgren (2004) nämner, precis som föregående författare, att i 
leken får barnen vara aktiva och fria från de vuxnas styrning (a.a.). Denna 
frihetskänsla gör att barnen inte känner sig så övervakade och kan leva sig in i de 
olika rollerna de tar och får i den fria leken tillsammans med de andra barnen. 
Barnen får möjlighet att själva bestämma över innehållet i leken och det blir något 
som barnen själva måste förhandla fram tillsammans för att leken ska kunna 
fortsätta. Denna förhandlingsprocess pågår ständigt mellan barnen för att dessa ska 
kunna utveckla och behålla leken. 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010 (Skolverket 2010), beskrivs leken 
vara av stor betydelse för barns utveckling och lärande samt för det sociala 
samspelet. Tullgren (2004) nämner också detta och skriver vidare att leken ska 
främja det sociala samspelet mellan såväl pedagogerna och barnen som mellan 
barnen själva (a.a.). Leken bidrar till att barnen utvecklar relationer mellan varandra 
och lär sig samspela med andra. Leken hjälper också barnen att bearbeta de 
erfarenheter de har varit med om under dagen eller i hemmet. I leken samspelar 
barnen och tilldelar både sig själva och andra olika roller, leken blir på så sätt en 
viktig del av den sociala aspekten i barnens liv. Sveriges offentliga utredning (SOU 
2006:75) beskriver leken som en av de viktigaste delarna i barnens liv då de i leken 
får tillfälle att testa och bredda sitt sociala sammanhang. De får möjlighet att skapa 
lekvärldar med de andra barnen samt konstruera och försöka förstå sig på 
verkligheten genom detta. Barnen påverkar också varandra i leken i och med deras 
olika roller, erfarenheter och kunskaper de tidigare besitter. I leken skapas relationer 
mellan barnen, vilken är en viktig aspekt för deras utveckling men även för leken i 
sig. Tullgren (2004) skriver vidare att för att en aktivitet ska få kallas för lek måste 
de inblandade vara överens om att det är just en lek (a.a.). Den sociala aspekten gör 
sig alltså även här synlig då barnen måste kommunicera med varandra gällande 
lekregler och liknande. Barnen måste också ta hänsyn till de övriga lekdeltagarna 
samt omgivningen. Samspelet mellan varandra i den fria leken är av stor betydelse.

2.5 Lekmiljöer
Hur olika lekmiljöer benämns är av betydelse för tolkningen om vad som kan och 
tillåts att göra i olika miljöer. Detta kallas för artefakter. Hur rummen i de olika 
verksamheterna namnges får alltså betydelse för hur man förväntas vara och leka 
(Löfdahl 2004). I de olika lekmiljöerna skapas olika situationer och sammanhang där 
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barnen får chans att inta nya positioner och roller i leken. Miljön och dess omgivning 
påverkar barnens syn på olika lekmiljöer och vad barnen kan göra där. Miljön är 
viktig för barnens olika lekar. Lindqvist (1996) belyser att det förekommer 
dynamiska möten mellan regler som bestäms av betydelser och beteenden i den 
rådande handlingssituationen samt de önskningar som barnen lägger in i lekens form 
(a.a.). Barnen tar och ger varandra olika roller när det gäller olika lekar och 
lekmiljöer beroende på rum, situation och deltagare. Barnen själva bygger upp 
föreställningar om vad och hur man kan leka i olika lekmiljöer beroende på hur de 
benämns. Dessa föreställningar kommer från de vuxna och samhället i stort. Det är 
svårt att ändra en redan så stark föreställning om de olika könen och dess lekmiljöer 
då det sitter så djupt förankrat hos oss. Hur miljön ser ut och benämns blir alltså 
viktig för vem som lockas in att leka samt tillåts att leka i de olika rummen och 
miljöerna. 

Olofsson (2007) säger att de olika rummen på förskolorna ofta är könsmärkta och att 
barnen använder sig mest av de rummen som passar just deras kön (a.a.). Namn som 
är vanligt förekommande på olika miljöer är dockvrån, bygghörnan samt 
målarrummet. Dessa namn sänder ut signaler på vad man kan göra i rummen och är 
kopplade till de förväntningar som finns på de båda könen, samt vart på förskolan 
som det ses acceptabelt att leka tillsammans med varandra. Samtidigt menar 
Eidevald (2011) att genom att byta namn på de olika rummen och lekmiljöerna kan 
det locka båda könen samt att miljön får en ny innebörd (a.a.). Väljer man 
exempelvis att benämna dockvrån som lägenheten signalerar det något annorlunda då 
både flickor och pojkar kan lockas in i den miljön. Då det ses som mer acceptabelt 
och mer könsneutralt. SOU (2006:75) beskriver att ju mer könsneutrala namn 
rummen får desto mer acceptabelt är det att både pojkar och flickor kan vistas i dem 
då rummen inte redan innan har fått en stämpel. Ett rum som ändrar namn behöver 
nödvändigtvis inte ändras gällande material, utan det är oftast namnet som är det 
centrala och viktiga för hur det tolkas. Nordin-Hultman (2004) beskriver att 
pedagogiska rum inte kan bli helt könsneutrala eftersom miljön då uppfattas som 
torftig och fattig på material (a.a.). I en verksamhet kan man välja att inreda och 
konstruera de pedagogiska rummen som mer eller mindre könsstyrda, samtidigt som 
det måste finnas inspirerande material som barnen kan leka eller skapa med. Detta 
för att de olika miljöerna ska bjuda in barnen till att leka och vilja vara i miljöerna. 
SOU (2006:75) skriver att både miljön och materialet har betydelse för hur mycket
flickor och pojkar samleker och faktiskt tillåts att samleka med varandra (a.a.). Det 
ligger på pedagogernas bord att med hjälp av barnen skapa inspirerande och 
tillåtande miljöer för både flickor och pojkar, båda könen ska känna sig välkomna i 
alla miljöer. Det är också av betydelse att pedagogerna benämner rummen på ett 
könsneutralt sätt för att locka båda könen och försöka bryta de könsstereotypa 
mönster som finns på förskolan.

2.6 Samlekar
Löfdahl (2004) skriver att man gärna vill kategorisera barnens lekar som flick-
respektive pojklekar och detta är något som kan ge konsekvenser för hur barnen 
själva väljer att leka. Hur barnens olika lekar benämns och hur barnen tillåts att leka 
med varandra har betydelse för de aktuella lekarnas innehåll och fortsättning. 
Paulsson & Öhman (1999) ställer sig frågan om det finns typiska flick-, pojk- eller 
samlekar och i så fall vad som kännetecknar dessa. Barnen vet oftast vad som 
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kännetecknar en typisk flick- respektive pojklek, vilket gör att de väljer 
könsstereotypa lekar i könsstereotypa miljöer. De är också medvetna om vart det ses 
acceptabelt att leka tillsammans och vad som anses vara lek där båda könen kan 
medverka. Svaleryd (2002) skriver att det visar sig att barnen ofta väljer att leka 
typiskt könsstereotypa lekar. I leken behåller barnen ofta sitt eget kön vad gäller 
lekens rollfigurer, men kan ändra sin lekstatus i olika lekar gällande deltagare samt 
lekens innehåll. De olika rollerna förändras beroende på lekens situation, plats och 
deltagare, men de typiska könsrollerna gör sig ändå synliga i den fria leken. Odelfors 
(1999) tar upp att tidigare forskning belyser att pojkar ofta har en ledare i sina lekar 
men sällan flickor gällande lek och könsskillnader. Barnen får under den fria leken 
möjlighet att själva välja vem de ska leka med samt vad och vart de ska leka, vilket 
ofta resulterar i att de väljer könsstereotypt. Lpfö 98 (reviderad 2010) belyser detta 
och skriver att:

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (s, 5). 

Både pojkar och flickor ska, på förskolan, få samma möjligheter att uttrycka sig i 
olika lekar och lekmiljöer. Det handlar om individen framför könet. Barnen ska inte 
bli begränsade i och med sitt kön utan de båda könen ska ges samma möjligheter. 
Trots detta skriver Davies (2003) att ”alla ’vet’ att världen är uppdelad i män och 
kvinnor”(s, 9), det sitter så djupt förankrat inom oss och gör sig även synligt i 
barnens fria lekar eftersom barnen är påverkningsbara individer. Alla har redan 
bestämda föreställningar om hur det är att vara pojke respektive flicka samt vart och 
vad de ska leka, vilket gör det svårt för barnen att bryta de stereotypa könsroller som 
finns. Svaleryd (2002) menar att många i diskussioner om jämställdhet och kön ofta 
kommer in på att kvinnlighet och manlighet som biologiska kön är varandras 
motpoler. Författaren menar vidare att flickor och pojkar redan tidigt får en 
uppfattning om vad som anses vara acceptabelt för respektive kön. Detta kan man, 
som tidigare nämnts, se i val av lekar och intressen från barnen själva då de i den fria 
leken får möjlighet att bearbeta sina intryck och erfarenheter under dagen. Barnen 
ska få känna frihet att leka med vem de vill, vart de vill utan att bli begränsade 
utifrån sitt eget kön och de typiska föreställningar som finns.
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3 SYFTE
Tidigare forskning visar att flickor styr över typiska flicklekar och pojkar styr över 
typiska pojklekar och att det främst är i de olika lekmiljöerna som detta bestäms. 
Samtidigt är det så mycket fokus idag på att inte göra skillnad mellan kön, men i 
leken tillåts barnen att bara vara barn där de själva kan bestämma över leken och 
positionera sig utifrån makten i miljön och leken. 

Vi vill se och undersöka om det är skillnader angående maktpositioner mellan pojkar 
och flickor i den fria leken och miljöer och hur det kommer till uttryck. Är det 
verkligen något barnen själva tänker på eller blir det så automatiskt beroende på lek 
och miljö. Detta leder oss fram till våra frågeställningar.

3.1 Frågeställningar
Hur skiljer sig maktpositionerna mellan pojkar och flickor i den fria leken?
Hur kommer de till uttryck?
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4 METOD
I metodavsnittet beskrivs hur vi gick tillväga för att samla in data till 
undersökningen. Avsnittet kommer att beröra undersökningsmetod, etiska aspekter, 
undersökningsgrupp, genomförande, databearbetning, validitet och reliabilitet samt 
fällor/brister med metodvalen. 

4.1 Undersökningsmetod
De metoder vi valde att använda oss av var observationer, både skriftliga och 
videoobservationer samt intervjuer, både som ljudupptagningar och skriftliga, där vi 
frågade barnen om hur de upplever maktpositioner i den fria leken. 

Varför vi valde att använda oss av intervjuer var för att vi ville ta reda på hur barnen 
själva uppfattar olika leksituationer med fokus på genus och makt. Detta för att det 
inte bara skulle bli våra tolkningar som kommer fram genom observationen i och 
med undersökningen. Lökken & Söbstad (1995) beskriver intervju som en bra metod 
för att få förståelse för individen och dess tankar (a.a.), och det är precis det vi ville 
komma åt, barnens egna uppfattningar. Trost (2010) skriver dock att när man 
intervjuar barn får man tänka på att barn lätt tappar koncentrationen och får därför 
inte hålla på och intervjua så länge. Platsen ska också vara i åtanke vid intervjun då 
det ska vara en trygg plats för den intervjuade (a.a.). Vi valde därför att ha korta och 
konkreta frågor och intervjuade barnen under den fria leken. På så sätt höll barnen 
koncentrationen under hela intervjun samt att barnen kände sig trygga när de vistades 
i sin dagliga miljö. I och med att vi intervjuade barn diskuterade och tänkte vi
noggrant igenom frågorna vi ville ha med så barnen skulle förstå dem. Detta belyser 
både Patel & Davidson (2003) och Trost (2010) som en viktig del i förarbetet av 
intervjuer. Under intervjuerna gjorde vi till viss del ljudupptagningar som vi sedan 
kunde gå tillbaka till och lyssna på. Innan intervjuerna gjordes testade vi vår kameras 
förmåga att göra ljudupptagningar samt kvaliteten på ljudet. När intervjuerna sedan 
utfördes var vi båda två med. Trost (2010) skriver att det är en fördel om ”forskarna” 
själva är med och intervjuar vid kvalitativa studier eftersom man då ser och hör allt 
först och slipper tolka efteråt, det kan bli missvisande. I och med det kunde vi 
tillsammans diskutera hur vi upplevde och tolkade intervjuerna efter att dessa hade 
genomförts. Tack vare de få ljudupptagningar vi gjorde kunde vi gå tillbaka och höra 
saker vi inte hade uppmärksammat eller hunnit skriva ner under själva intervjun. 

Vi valde att göra videoobservationer i syfte att kunna gå tillbaka och kolla på de 
olika filmsekvenserna flera gånger. På så vis kunde vi upptäcka nytt som vi inte hade
lagt märke till innan. Lökken & Söbstad (1995) beskriver videoobservation som en 
bra metod då man får med allt på filmen och kan gå tillbaka och upptäcka nya saker 
som inte sågs på plats (a.a.). Det kan vara svårt att uppfatta allt som sker på plats om 
endast observationer utan kamera utförs. Detta tar också Einarsson & Hammar-
Chiriac (2002) upp och menar vidare att man med hjälp av videoobservation kan få 
syn på kroppsspråk och gester som sker under observationstillfället. På så sätt ges en 
annan bild av observationen till skillnad från om endast skriftliga observationer
utförs. Videoobservationer kan dock vara tidskrävande då man ska kolla igenom allt 
material man har samlat in, gärna fler än en gång. Videoobservationer gjordes endast 
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på en förskola i och med de etiska aspekterna och att tiden blev för knapp för att 
hinna skicka ut godkännande till föräldrarna på den andra förskolan.

Samtidigt som videoobservationerna gjordes turades vi om att både filma och skriva 
just för att kunna få en helhetsbild av situationen. Lökken & Söbstad (1995) skriver 
att man som observatör måste behålla fokus på det som ska observeras (a.a.). 
Eftersom vi inte alltid hade möjlighet att göra videoobservationer fick vi använda oss 
av skriftliga observationer och det var extra viktigt att hålla fokus då vi inte kunde gå 
tillbaka och kolla på situationen igen. Einarsson & Hammar-Chiriac (2002) beskriver 
direkta observationer som att man ser och registrerar det som sker direkt i den 
naturliga miljön. Författarna menar vidare att situationen inte påverkas av denna typ 
av observation då situationen skulle ha ägt rum i vilket fall som. Patel & Davidson 
(2003) menar att observationer är bra när man ska undersöka sociala sammanhang så 
som både fysiska och verbala yttringar samt relationer mellan de som observeras 
(a.a.). Innan vi genomförde fältstudierna hade vi sammanställt ett 
observationsprotokoll med punkter på vad det var vi skulle fokusera och se närmre 
på när vi gjorde observationerna. Lökken & Söbstad (1995) tar upp att både 
observationer och intervjuer är av betydelse för att få en förståelse för barnens 
samspel (a.a.). Genom både observation och intervju fångar man olika perspektiv av 
situationen. 

Vi använde oss av en kvalitativ observationsmetod vilket innebar att vi fokuserade på 
samspelet och relationerna mellan människor samt att vi försökte få en 
helhetsuppfattning kring olika situationer som vi valde att observera. I den 
kvalitativa observationsmetoden läggs vikt vid processerna som finns för att få en 
ökad förståelse för barnens utveckling, stor vikt läggs också vid det samspel som 
finns mellan de observerade (Lökken, Söbstad 1995). Kvalitativa undersökningar 
sker i barnens vardagliga miljö för att det ska bli så naturligt som möjligt för dem 
och för att de inte ska styras till vare sig det ena eller det andra. Genom en kvalitativ 
undersökningsmetod vill man inte komma åt en förklaring utan mer en förståelse av 
situationen som utspelas. 

Genom att vi valde att både observera och intervjua barnen i deras fria lek kunde vi 
inta både barnperspektiv och barns perspektiv. Halldén (2003) beskriver 
barnperspektiv med att det är ur andras (våra) ögon som barnens handlingar tolkas, 
medan författaren beskriver barns perspektiv så att det är barnens egna tankar,
eftersom de själva har uttryckt sig. Det handlar om att försöka förstå barnens egna 
avsikter. Davidsson (2008) säger att man inte helt och fullt kan förstå barnens 
perspektiv, utan det är en tolkning av barnens värld. Detta är något man måste vara 
medveten om. I och med observationerna fick vi med barnperspektivet och genom 
intervjuerna försökte vi fånga barnens perspektiv. Öhman (2007) belyser att det är 
viktigt att man skiljer på att ha ett barnperspektiv och att ta ett barns perspektiv. 
Genom att försöka sig på barnens perspektiv måste man försöka hjälpa barnen att få 
fram sina egna tankar då det är det man vill komma åt. Barnperspektiv är däremot ett 
perspektiv som man intar när man ska försöka göra de tolkningar av barnen som är 
av betydelse för det man vill få fram.
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4.2 Etiska aspekter
I och med att vi valde att göra videoobservationer vid barnens fria lek tänkte vi på de 
etiska aspekterna och skickade därför ut en kort beskrivning av vårt arbete. Där fick 
också ett godkännande fyllas i av föräldrarna om barnen fick vara med på film eller 
inte. Lökken & Söbstad (2004) belyser vikten av att göra föräldrarna medvetna om 
att deras barn blir observerade samt varför. Föräldrarna ska också ha tillgång till 
eventuella observationsprotokoll och liknande (a.a.). I samband med vår 
undersökning lämnade vi både observationsprotokoll samt intervjufrågorna till 
förskolorna. När det var dags att göra vår undersökning kollade vi igenom vilka barn 
som fick respektive inte fick vara med på videoobservationerna. Det visade sig att 
målsman till ett av barnen på den första förskolan inte hade lämnat in sitt 
godkännande vilket resulterade i att vi inte fick filma när det barnet var i rummet 
utan bara föra anteckningar.

Eftersom det blev ett missförstånd med en av förskolorna, då antalet pojkar var 
överlägset på avdelningen, fick vi ta kontakt med en förskola till på kort varsel. 
Därför hann vi inte få ut godkännande till föräldrarna angående videoobservationer. 
Detta ledde till att videoobservationer endast gjordes på en av förskolorna samtidigt 
som en av oss förde löpande protokoll kring de situationer som uppstod och 
filmades. På den andra förskolan fick vi båda istället bara föra anteckningar och utgå 
från vårt observationsprotokoll samt göra intervjuer med barnen. När det gäller 
intervjuer skriver Trost (2010) att man måste fråga om man får intervjua barnen samt 
respektera om någon säger nej till en intervju. Det var något vi tänkte på och var 
noga med att fråga barnen om vi fick intervjua dem. Det var några barn som inte 
ville vara med och göra intervjuer vilket vi fick respektera.

4.3 Undersökningsgrupp
Undersökningen gjordes på två olika förskolor, en i Kalmar kommun och en i 
Hultsfreds kommun. 

Barnen på förskolan i Kalmar kommun var mellan 3-5 år gamla varav 3 flickor och 
10 pojkar. Vid de båda observationstillfällena var 10 barn närvarande varav 3 flickor 
och 7 pojkar. Under observationstillfällena var två pedagoger samt en student 
närvarande. 

Barnen på förskolan i Hultsfreds kommun var 6 år gamla och bestod av 11 flickor 
och 14 pojkar. Vid det första observationstillfället var 19 barn närvarande varav 8 
flickor och 11 pojkar. Vid observationstillfälle två var 23 barn närvarande varav 10 
flickor och 13 pojkar. Vid de båda observationstillfällena var två pedagoger och en 
assistent närvarande.

4.4 Genomförande
Vi var ute och observerade på förskolorna under den fria leken, vi pendlade mellan 
de olika rummen för att fånga olika leksituationer. På förskolan i Kalmar kommun 
var vi ute vid två tillfällen på en timme vardera och utförde videoobservationer samt 
utgick från punkterna på vårt observationsprotokoll. Vid ytterligare ett tillfälle var vi 
ute och gjorde våra intervjuer med barnen då vi även gjorde ljudupptagningar samt 
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förde anteckningar. Vi besökte förskolan i Hultsfreds kommun under två 
förmiddagar, två timmar vid första tillfället samt en och en halv timme vid andra 
tillfället och observerade med hjälp av vårt observationsprotokoll samt intervjuade 
barnen i den fria leken. Vi valde att observera situationer där barnen interagerade
med varandra.

Videoobservationer gjordes endast på förskolan i Kalmar kommun eftersom 
förskolan i Hultsfreds kommun inte var beräknad att ha med i vår studie från början. 
Därför hann vi inte få ut godkännande till föräldrarna om att deras barn skulle få vara 
med på vår videoobservation. Under videoobservationerna dolde vi kameran så gott 
det gick för att inte visa barnen att vi filmade dem. Detta för att leksituationen skulle 
bli så naturlig som möjligt och att barnen inte skulle påverkas av kameran. Målsman 
till ett barn på förskolan i Kalmar kommun hade inte lämnat tillbaka godkännandet 
vilket resulterade i att vi inte fick filma när det barnet var i rummet.

De skriftliga observationerna utfördes på de båda förskolorna och pågick fortlöpande 
under barnens fria lek. På en av förskolorna använde vi oss endast av skriftliga 
observationer medan vi på den andra förskolan både videoobserverade och gjorde 
skriftliga observationer. Vid de skriftliga observationerna utgick vi från vårt 
observationsprotokoll som hade sammanställts innan vi gick ut och observerade och 
antecknade direkt i det. Vi pendlade mellan de olika rummen på förskolorna för att 
fånga intressanta leksituationer. Längden på de skriftliga observationerna varierade i 
och med de situationer som uppstod under den fria leken. Vissa lekar, 
kommunikationer och samspel mellan barnen höll på längre än andra. 

Intervjuerna med barnen ägde rum under den fria leken, både enskilt och i grupp. Vi 
började inte med intervjuerna direkt utan valde att vara i rummet med barnen en 
stund innan så de kunde vänja sig vid vår närvaro. När intervjuerna väl började lät vi 
barnen själva få kryssa i om de var en pojke eller en flicka samt skriva hur gamla de 
var på vårt intervjudokument. Detta i syfte att göra barnen själva lite delaktiga med 
att skriva, eftersom vi sedan under intervjun antecknade. Under intervjuerna förde vi 
samtidigt anteckningar på svaren, detta för att vi skulle kunna gå tillbaka och jämföra 
med hur vi hade uppfattat situationen. Vi valde att båda två ställa frågor så som 
situationen fortgick, detta för att intervjun skulle bli mer likt ett samtal så barnen 
skulle känna sig bekväma. Trost (2010) skriver att den intervjuade gärna ska uppfatta 
intervjun som ett samtal. Författaren skriver dock vidare att ordet samtal lätt kan låta 
nonchalant och oplanerat samt att alla kan delta i ett samtal. Vår tanke med detta 
ordval var menat som att intervjun skulle bli lite mer avslappnad och som tidigare 
nämnt få barnen att känna sig mer bekväma med situationen i och med att situationen 
liknade ett samtal mer än en utfrågning.

4.5 Databearbetning
Vid genomgång av insamlat material skriver Lökken & Söbstad (2004) att man 
måste tänka på att vara uppmärksam gällande mängden insamlat material samt vad 
det var som framkom (a.a.). För mycket egna slutsatser kan inte dras utan att
resonera kring varför det blev som det blev i och med det insamlande materialet som 
finns. Efter observationerna gick vi igenom och jämförde samt diskuterade våra 
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skriftliga observationsprotokoll. Vi kollade också igenom de få videoobservationer vi 
gjorde för att se om vi kunde upptäcka något nytt som vi inte såg på plats och hade 
med i vårt skriftliga protokoll. Vi gick också igenom intervjuerna, både 
ljudupptagningarna och de skriftliga, och diskuterade kring dem för att se om vi hade 
samma uppfattning kring situationen samt om någon av oss hade missat något som 
den andra hade uppfattat.

4.6 Validitet och reliabilitet
Validitet betyder giltighet (Lökken & Söbstad 2004). Vidare menas att det är av stor 
vikt att det som ska mätas verkligen mäts samt att studiens syfte är i fokus. Genom 
både observationer och intervjuer kunde vi fånga fler perspektiv. Validiteten i vår 
studie är hög då vi undersökte det som skulle undersökas utifrån våra 
frågeställningar. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (Patel & Davidson 2003). I och med den 
begränsade tiden för att göra vår studie samt att vi var tvungna att ta hänsyn till de 
olika förskolorna så fanns ingen möjlighet att göra några omfattande undersökningar. 
Detta fick dock till följd att vi fick använda oss av det materialet vi hade samlat in 
och göra tolkningar utefter dem. Under våra besök på förskolorna utnyttjades tiden vi 
fick fullt ut. Patel & Davidson (2003) menar att tillförlitligheten kan kontrolleras
genom att exempelvis använda sig av två observatörer vid samma situation.
Sammanfattningsvis har vår undersökning således en relativt hög reliabilitet.  

4.7 Fällor/brister med metodvalen
Genom att vi endast hade möjlighet att föra anteckningar på en av de förskolor som 
vi observerade ledde det till att vi inte kunde gå tillbaka och kolla igenom materialet 
som vi hade samlat in. Detta belyser Lökken & Söbstad (2004) och skriver vidare att 
man vid löpande anteckningar inte hinner se och uppfatta allt som sker. En risk med 
skriftliga observationer kan också vara att observatörerna lätt kan tappa fokus. För 
mycket tid går åt till att föra anteckningar och något väsentligt kan då gå till spillo. 
Det kan även vara så att observatörerna inte hinner med att skriva ner allt som sägs 
och görs i situationen. Därför är det viktigt att diskutera situationen kort därefter för 
att ha det så färskt i minnet som möjligt så inget väsentligt glöms bort. 

I och med att vi inte hade tillgång att filma vissa observationssekvenser missade vi 
också barnens ansiktsuttryck och gester. Samtidigt blir det överlag ofta 
observatörernas tolkningar vid observationer som kommer till uttryck. Einarsson & 
Hammar-Chiriac (2002) säger att en nackdel med att göra videoobservationer är att 
observatörerna samlar på sig för mycket orelevant material som inte har med 
frågeställningen att göra. De observerade kan också störas av att ha en videokamera 
närvarande, vilket kan göra att situationen kan bli missvisande och inte lika naturlig 
som den annars hade varit.

Eftersom vi inte hade tillgång att göra ljudupptagningar på alla intervjuer kunde vi 
inte gå tillbaka och lyssna igenom dem. Trost (2010) tar upp att tonfall och ordval 
kan fångas vid ljudupptagningar som kanske annars missas. Vi fick alltså vara noga 
under antecknandets gång av intervjuerna och lita på det vi hade skrivit. 
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5 RESULTAT
Denna del av uppsatsen kommer att innehålla de resultat vi fick fram genom 
undersökningarna, vi benämner förskolorna som förskola 1 respektive förskola 2 
samt redovisar resultaten efter observation och intervju. En kort sammanfattning om 
varje förskola kommer också att finnas med.

5.1 Förskola 1
Vid de båda observationstillfällena var tio barn närvarande, tre flickor och sju pojkar. 
Här följer en kort beskrivning av miljön på förskolans avdelning som vi observerade.
Det fanns tre olika rum på avdelningen, ett byggrum, ett målarrum och ett stort 
lekrum. I byggrummet fanns det olika slags byggmaterial såsom träklossar, 
frigolitklossar samt papprör. I detta rum fanns även bilar och teknikprylar. I rummet 
fanns ett lågt u-format bord som barnen kunde använda sig av. På bordet stod ett 
dockhus och ett slott. Det stora rummet, som barnen benämnde lekrummet, innehöll 
en liten affär med tillhörande saker, hyllor med spel och pussel, en läshörna som 
bestod av en madrass, en stor matta, lego samt plastdjur. I rummet stod det två bord, 
ett större och ett mindre. Rummet var avgränsat med en hylla vid läshörnan. Sedan 
fanns det ett målarrum med ett stort bord i mitten och material vid väggarna som 
barnen kunde använda sig av.

5.1.1 Observation
I detta stycke kommer våra båda observationer att redovisas.

5.1.1.1 Observationstillfälle 1
Vid det första observationstillfället observerade vi två flickor som satt i byggrummet 
och byggde med materialet som fanns där, tanken var att de skulle bygga ett slott. 
Leken bytte kort därefter karaktär och flickorna började leka med bilar istället. Det 
var en av flickorna som hade makten över leken och den andra flickan lät sig styras. 
Flickan som lät sig styras ställde frågor genom påstående för att få bekräftelse så 
som:

– Den här kan vi väl ha?

– Klara!?

– Tar vi bort dem också?

Flicka 1 började ta fram legoplattor som föreställde en bilbana och satte dem bredvid 
varandra. Flicka 1 ställde upp bilar på en rad efter varandra under tiden som flicka 2 
gick och hämtade lego för att bygga ihop bilbanan. När flicka 2 kom tillbaka sa hon 
”man behöver inte ställa bilarna innan man har byggt banan!”, varpå flicka 1 
motvilligt men utan protest tog bort bilarna och de började bygga på banan. Flicka 2 
satt hela tiden på golvet vid bilbanan och flicka 1 gick och hämtade bitar till banan 
och frågade om de passade. Det var många inslag av kommandon från flicka 2 
medan flicka 1 ställde frågor för att få reda på om flicka 2 godtog leken.

5.1.1.2 Observationstillfälle 2
Vid det andra observationstillfället observerade vi till en början fyra barn, tre flickor 
och en pojke. De två flickorna från det första observationstillfället var även med i 
denna lek. Leken utspelade sig i det stora rummet, det så kallade ”lekrummet”, på en 
matta. Leken började med att barnen tillsammans lekte med plastdjur som kunde 
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sättas samman till en rad. Pojken försökte ge förslag till lekens innehåll, men blev 
nedröstad av en flicka som sa: 

– Det bestämmer inte du för det var vi som kom på leken.

Pojken frågade då om flickorna ville vara med på hans djurtåg varpå alla flickor 
svarade nej. Leken ändrade sedan form och två av barnen (en flicka och en pojke) 
blev själva djur och två av barnen (två flickor) agerade ägare till djuren. Pojken 
anpassade sig till flickornas lek och accepterade de roller han blev tilldelad. Pojken 
intog rollen som en stor och högljudd hund medan en av flickorna tog rollen som en 
tystlåten kattunge. Hon både visade detta och uttryckte: 

– Jag är en jätterädd kattunge!

Allteftersom leken fortgick kom ytterligare två pojkar och ville vara med och leka.
De ville vara hundar. En flicka sa att det inte gick, pojkarna var då snabba med att 
svara att de kunde vara katter och fick då vara med i leken. Om pojkarna ville byta 
karaktär gick de och frågade flickorna om de fick det eller inte. De bytte aldrig roller 
själva utan ett accepterande från flickorna. I denna leksituation såg man tydligt att 
det var flickorna som hade makten över leken. Leken avbröts då pedagogerna sa att 
alla barnen skulle gå ut på gården för utevistelse. 

Ytterligare en sekvens som observerades var när fyra barn, tre pojkar och en flicka, 
satt och byggde med lego. En pojke och en flicka byggde ihop en glassbil, medan de 
två andra pojkarna satt och byggde för sig själva vid sidan om. Under byggets gång 
kommunicerade flickan och pojken sparsamt med varandra, det var en
envägskommunikation då det var flickan som pratade mest. Man märkte att flickan 
var mån om pojken, hon talade till pojken som om han var mindre än henne själv 
trots att de var lika gamla och lika stora. Flickan ställde frågor och påståenden till 
pojken som exempelvis: 

– Ville du bygga denna? Jag tror inte vi hinner det. 

– Vill du köra denna? .. Vill du det?

Flickan var den av de två som styrde bygget och situationen, detta kom till uttryck i 
och med att det var hon som bestämde hur bilen faktiskt skulle se ut medan pojken 
accepterade detta. En av pojkarna som inte var med och byggde hjälpte ändå till att 
ge olika legobitar till dem. Denna pojke ställde frågor till flickan om hon ville ha de 
bitar som han hittade. Flickan var den som bestämde om legobitarna skulle vara med 
i bygget eller inte.

5.1.2 Intervju
Vi utförde intervjuer med sammanlagt sju barn på förskolan, två flickor och fem 
pojkar. Några av intervjuerna utfördes enskilt med barnen medan några av 
intervjuerna ägde rum i grupp. Både de intervjuer som ägde rum i grupp och de 
intervjuer som utfördes enskilt gjorde vi under barnens fria lek då det kändes mest 
naturligt och mest bekvämt för barnen som intervjuades. 

De resultat vi fick fram av intervjuerna var att alla barn upplevde att de kunde leka 
tillsammans i alla rum, det fanns inget av barnen som hade något speciellt favoritrum 
som kan kopplas till deras eget kön utan alla barnen svarade att alla får vara med och 



18

leka överallt. På frågan om det finns någonstans där bara flickor leker svarade en av 
pojkarna nej och berättade vidare att flickorna mest leker med barbiedockor, trots att 
det inte fanns på förskolan. Han berättade också att flickorna fick ta med sig 
barbiedockorna hemifrån. Han kunde dock inte svara på vart de lekte med sina 
barbiedockor utan bara att de lekte med dem.

En av gruppintervjuerna ägde rum i målarrummet med tre pojkar varpå följande 
samtalssekvens uppstod. 

Intervjuare: Vem är det som bestämmer när ni leker?
Pojke 1: Alla
Pojke 2: Pojke 1 mest
Pojke 1: Ah… för det får jag.. för pojke 2!
Pojke 2: Ja, för det är ju pojke 1 som hittar på lekarna!
Pojke 1: Ja, det är det.

På samma fråga svarade en flicka.

Intervjuare: Vem är det som bestämmer när ni leker?
Flicka: Det gör pojke 3 för han är störst.
Intervjuare: Men om pojke 3 inte är med i leken, vem bestämmer då?
Flicka: Då bestämmer de som är mammor i leken.. och pappor i leken.

Under en gruppintervju satt två pojkar inne i byggrummet och lekte med ett slott. 
När vi ställde frågan ”Vem är det som bestämmer när ni leker?” ställde sig en av 
pojkarna och räckte upp handen och ropade ”Jag bestämmer!”. Den andra pojken 
protesterade inte mot detta utan godtog det och leken fortsatte som innan.

5.1.3 Sammanfattning av förskola 1
En sak som förvånade oss var att en flicka som tog mycket plats i leken och 
bestämde blev osäker när vi skulle intervjua henne, hon släppte all makt hon hade. 
Samma flicka sa vid intervjun att det var alla som bestämde när de lekte, trots att det 
var tydligt att det var hon som hade makten över de flesta lekar som hon deltog i. De 
tendenser vi kunde se i och med observationerna samt intervjuerna var att barnen 
svarade att de kunde leka med alla överallt medan vi observerade att de oftast delade 
upp sig inom könen och valde att leka pojke – pojke samt flicka – flicka under tiden 
vi var på förskolan. Vi upplevde dock att om pojkar kom in i ”flicklekar” så 
anpassade de sig efter leken och dess regler. Under observationstillfällena såg vi 
tendenser till att det ofta var pojkar som anslöt sig till flickornas lekar men sällan 
tvärtom. I de samlekar vi observerade såg vi att det var flickorna som hade makten 
och bestämde över lekarna.

5.2 Förskola 2
Vid det första observationstillfället på den andra förskolan var 19 barn närvarande, 
elva pojkar och åtta flickor. Vid det andra observationstillfället var 23 barn 
närvarande, tretton pojkar och tio flickor. På denna förskola fanns tre rum, två stora 
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och ett litet. De två stora rummen kallades för det blåa samt det röda rummet medan 
det lilla rummet kallades för det lugna rummet. I det blåa rummet stod ett stort bord 
där barnen kunde måla, klistra, klippa och skapa olika alster. Det fanns även tillgång 
till mycket material som fanns i hyllor på barnens nivå. I ett av hörnen av detta rum 
fanns en liten affär samt en liten hemvrå med bord, spis och docksängar. I närheten 
av affären fanns ett tält som var förankrat i taket. Strax bredvid tältet fanns också ett 
lågt bord med byggmaterial så som papprör och klossar. Det fanns också en stor 
matta i ett av hörnen. I det röda rummet stod ett stort bord i ett hörn med olika sorters 
pärlmaterial. Det fanns också ett lågt bord med plats för legobyggen samt bänkar 
med förvaring av legot. Längs ena väggen fanns bänkar med olika material i/på där 
det också fanns ett dockhus inbyggt genom att två av luckorna var borttagna. Nära 
dockhuset fanns en bänk där det stod olika konstruktionsmaterial, bredvid bänken 
stod ett runt bord där barnen kunde sitta och bygga ihop saker. I detta rum fanns det 
även en soffa, en spelhylla samt en stor matta. I det lugna rummet stod en soffa och 
en back med böcker.

5.2.1 Observation
Här redovisas de resultat vi fick fram av våra observationer.

5.2.1.1 Observationstillfälle 1
Vid det första observationstillfället valde alla pojkar att vara och leka i samma rum, 
det röda, och alla flickor valde att leka i samma rum, det blåa. I både det blåa och det 
röda rummet kunde vi se att barnen oftast valde könsstereotypt, både när det gäller 
lekkamrat och lekar. 

I det röda rummet observerades till en början fyra pojkar som satt vid ett bord och 
byggde pokémonfigurer. När figurerna var färdiga förflyttades leken till golvet nära 
dockhuset. Efter en kort stund började en av pojkarna tramsa med dockkläderna 
varpå han fick en tillsägning av en pedagog, den pojken och en till lämnade då 
rummet. Kvar blev två pojkar som fortsatte sin pokémonlek i dockhuset. Leken 
pågick ett litet tag innan en av pojkarna lämnade medan den andra pojken satt kvar 
och intresserade sig för dockhuset och dess innehåll. När pojken märkte att han var 
kvar själv tog han sin pokémonfigur och gick därifrån.

En annan situation som observerades var när fyra barn, tre pojkar och en flicka, 
spelade ett spel tillsammans med en pedagog. Under spelets gång kunde man tydligt 
se att flickan tog på sig ledarrollen och ville bestämma över spelet och de andra 
speldeltagarna. En av pojkarna försökte säga ifrån och ville få sin vilja igenom men 
lyckades inte med detta då flickan inte gav sig. De andra två pojkarna lät sig endast 
styras och protesterade inte medan flickan gav direktiv. Spelet tog slut och 
pedagogen behövde gå iväg och föreslog att barnen kunde spela själva. Flickan 
verkade inte helt nöjd med detta och det uppstod en konflikt mellan flickan och 
pojken som tidigare hade försökt protestera. Det hela resulterade i att båda lämnade 
rummet och inget nytt spel påbörjades.

Ett annat lektillfälle som observerades var två barn, en flicka och en pojke, som till 
en början fäktades med varsitt ”svärd” som de hade tillverkat själva genom att ha 
rullat ihop varsitt papper. Leken ändrade snart karaktär och flickan och pojken
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började brottas istället. Under lekens gång hade flickan kommandot och bestämde 
vad som var tillåtet att göra och inte, detta märktes genom yttranden och gester från 
flickans sida. Pojken accepterade detta men försökte ändå ge förslag till leken genom 
frågor och påståenden medan flickan nästan enbart gav kommandon till pojken. 
Flickan godtog inte alltid förslagen och uttryckte det tydligt med ett ”nej” och leken 
fortsatte efter flickans villkor.

I det blåa rummet satt sex stycken flickor och målade och gjorde sagor, alla var för 
sig. Det utspelade sig inte någon direkt maktkamp då alla var inne i sina egna 
skapandeprocesser. Två av flickorna lämnade dock bordet efter ett tag och började en 
lek i hemvrån istället. Båda flickorna hade utländsk bakgrund och talade på sitt 
hemspråk med varandra vilket gjorde att vi faktiskt inte vet vad de sa. Men genom 
kroppsspråk och gester kunde vi båda observatörer ana att det var en av flickorna 
som hade makten över leken. Det märktes på flickan när hon inte var nöjd. Flickans 
olika tonfall, och den andra flickans reaktioner på dessa kunde tolkas som att den ena 
flickan hade makten över den pågående leken. Den andra flickan suckade och det 
verkade som hon gjorde saker mot sin vilja i vissa fall.

5.2.1.2 Observationstillfälle 2
Vid det andra observationstillfället var barnen redan från början integrerade med 
varandra i de olika rummen och det var ingen tydlig uppdelning mellan könen som 
vid det första observationstillfället.

En lek som uppmärksammades ägde rum i hallen och det hela började med att två 
flickor lekte att de var hundar. Efter ett tag kom en pojke in och ställde sig framför 
flickorna och började skälla högt mot dem. Ytterligare två pojkar anslöt sig till leken 
och alla barn var hundar. Pojkarna började brottas med varandra, flickorna avvaktade 
då lite innan de också kom in och brottades tillsammans med de andra barnen. Leken 
förflyttades sedan till ett annat rum, det blåa rummet, där lekdeltagarna ändrade 
roller. Flickorna hade ett övertag om leken och pojkarna anpassade sig efter detta. 
Flickorna blev ägare till djuren (pojkarna) och styrde över dem. Detta märktes 
genom att flickorna gav direktiv och kommandon på vad pojkarna skulle göra och 
vad som var tillåtet i leken. Det var tydligt att det var en flicka som tog på sig 
ledarrollen och hade lite mer makt än de andra. Flickan sa under lekens gång vad 
man fick och inte fick göra. Leken gick tillslut överstyr och alla började brottas med 
varandra igen. En av flickorna gav förslag på andra lekar som tillexempel mamma, 
pappa, barn och skola, men den andra flickan (som hade makten) lyssnade inte på 
henne. Flickan som hade makt lämnade leken en kort stund, då pojkarna låg på 
golvet och brottades. När de märkte att flickan var borta slutade de att brottas och låg 
stilla kvar på golvet tills hon kom tillbaka och de började brottas igen. Pojkarna ville 
ha bekräftelse från flickan under leken, detta genom att de ställde frågor och gav 
påståenden.

En annan situation utspelade sig i det röda rummet mellan en flicka och en pojke. 
Flickan satte sig på en stol som var rundad i botten, vilket gjorde att man kunde 
gunga på den. Barnen kallade den för en frökenstol. Följande konversation ägde rum 
mellan flickan och pojken.
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Pojke: Får jag prova?
Flicka: Nej!
Pojke: Men jag vill prova..
Flicka: Nej, nu har jag den!
Pojke: Men alla får prova.. då säger jag till fröken!
Pojken går iväg för att säga till fröken att han också vill prova stolen. Han kommer 
tillbaka till flickan.
Pojke: Fröken sa att vi skulle turas om.
Flickan går av stolen och suckar.
Flicka: Ååh, alltid ska han hålla på!

Ytterligare ett tillfälle observerades i det röda rummet då två pojkar skulle spela spel. 
Pojkarna stod vid spelhyllan och kollade vilket spel de skulle spela. En konversation 
uppstod mellan de båda pojkarna.

Pojke 1: Vem ska välja spel?
Pojke 2: Jag!
Pojke 2 väljer spelet Katt och råtta och de går och sätter sig på mattan för att börja 
spela spelet.
Pojke 1: Jag tar röd.
Pojke 2: Nej, jag vill ha röd!
Pojke 1: Då tar jag gul.

Under spelets gång anslöt sig en pojke till och spelet fortsatte, pojke 2 blev kort 
därefter katt och började ge direktiv till de andra speldeltagarna när han inte kände 
sig helt nöjd, t.ex. ”du måste kolla vad det är för färg innan du drar bort” och ”den 
måste ligga på marken”. De andra speldeltagarna accepterade detta och spelet 
fortsatte. När sedan pojke 2 blev råtta igen och blev tagen sa han:

– Men jag var inte beredd ju!

Spelet slutade då och de gick för att välja ett nytt spel.

5.2.2 Intervju
På förskola 2 gjordes tio intervjuer, varav fem med pojkar och fem med flickor där 
alla var sex år gamla. Intervjuerna gjordes enskilt med barnen under den fria leken. 
Av intervjuerna framgick det att barnen gärna valde lekkamrater med samma kön 
samtidigt som de flesta ändå sa att man kunde leka överallt med alla barnen. På 
frågan om det fanns något ställe där flickor och pojkar kunde leka tillsammans så 
svarade barnen överlag att det inte fanns det utan att alla kunde leka överallt. Det var 
endast en flicka som hade ett konkret svar på om det fanns någonstans där bara 
pojkar respektive flickor kunde leka. 

Intervjuare: Finns det någonstans där bara flickor leker?
Flicka: I dockvrån!
Intervjuare: Varför är det så?
Flicka: För det är dockor där. Pojkar leker inte med dockor, de är vid spisen.
Intervjuare: Finns det någonstans där bara pojkar leker?
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Flicka: Med bilarna.
Intervjuare: Varför är det så?
Flicka: För att det är bilar. 

En av flickorna som intervjuades på förskolan berättade att alla barnen, både pojkar 
och flickor, kunde leka tillsammans överallt. När vi sedan ställde frågan om det 
fanns någonstans där bara flickor lekte uppstod följande samtalssekvens:

Intervjuare: Finns det någonstans där bara flickor leker?
Flicka: Nej.
Intervjuare: Varför?
Flicka: Det är pojkar överallt!

En av intervjuerna med en pojke på förskolan ägde rum vid pärlbordet i närheten av 
det inbyggda dockhuset som fanns i det röda rummet. Under intervjun uppstod 
följande samtalssekvens mellan intervjuaren och pojken.

Intervjuare: Finns det någonstans där bara flickor leker?
Pojke: De målar mest.. och pärlar.
Intervjuare: Brukar ni leka där? (pekar mot det inbyggda dockhuset)
Pojke: Nej
Intervjuare: Varför?
Pojke: För jag tycker det är fånigt..
Intervjuare: Finns det någonstans där bara pojkar leker?
Pojke: Vi spelar och väver.

När vi efteråt jämförde intervjuerna kunde vi se att pojkarna valde det röda rummet 
och flickorna valde det blåa rummet som svar på frågan ”vart brukar du leka mest?”. 
Detta eftersom barnen sa vad de brukade leka med vilket vi kunde koppla till de 
olika rummen och det tillgängliga materialet i de respektive rummen. I och med 
frågan ”vem är det som bestämmer när ni leker?” kunde vi se en tendens till att 
flickorna upplevde att de bestämde tillsammans. Pojkarna däremot uttryckte att det 
var någon specifik i leken som bestämde. Denna någon var en pojke, dock inte 
samma pojke varje gång utan det varierade mellan svaren, men de hade i alla fall en 
ledare i leken. Detta kunde vi se genom svaren barnen gav oss på frågan. På samma 
fråga svarade en flicka att det var pojkarna som bestämde när pojkar och flickor lekte 
tillsammans, varför visste hon dock inte.

5.2.3 Sammanfattning av förskola 2
Det vi kunde se under tiden vi var där och observerade var att barnen vid första 
observationstillfället delade upp sig flickor för sig och pojkar för sig. Flickorna höll 
till i det blåa rummet medan pojkarna befann sig i det röda rummet. Det var endast 
vid tre tillfällen som barnen lekte med barn av motsatt kön, det ena tillfället då en 
flicka och en pojke lekte tillsammans, det andra tillfället när en flicka var med och 
spelade spel med tre pojkar och det sista tillfället när en pojke var tillsammans med 
tre flickor och pärlade.



23

Vid det andra observationstillfället var barnen mer integrerade och lekte tillsammans 
både flickor och pojkar, det var inte samma tydliga uppdelning som vid första 
observationstillfället. Deras lekar kunde pågå nära varandra men de stördes aldrig av 
varandras lekar trots att de var på samma yta. Av intervjuerna framgick det att 
barnen tyckte att man kunde leka överallt tillsammans. Men på frågan ”finns det 
någonstans där bara flickor leker?” svarade alla pojkar vi intervjuade att flickorna 
helst var i det blåa rummet och målade. På en av intervjuerna svarade en flicka att 
det var pojkarna som bestämde när de lekte tillsammans. I leken såg vi att denna 
flicka och en flicka till tillsammans hade makten över den lek som utspelade sig och 
som vi observerade. Den andra flickan svarade att alla bestämde tillsammans men att 
hon i de lekar vi observerade hade en tydlig ledarroll.
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6 DISKUSSION
Denna del av uppsatsen kommer att behandla avslutande diskussion, egna 
reflektioner samt förslag till fortsatt forskning.

6.1 Avslutande diskussion
I vårt resultat kan vi tydligt se att barnen i den fria leken samspelar med varandra och 
kommer överens om lekreglerna som förhandlas fram under lekens gång. Tullgren 
(2004) benämner att det är viktigt att lekdeltagarna är överens om lekens regler och 
innehåll för att aktiviteten överhuvudtaget ska få kallas för lek. I de leksekvenser 
som observerats var barnen överens, var barnen däremot inte överens uppstod en 
diskussion där barnen fick förhandla och anpassa sig efter situationen och dess 
deltagare. Hellman (2010) skriver att barnen i den fria leken ska få leka av sig själva 
och lär sig på så sätt att ta hänsyn gentemot varandra. I de sekvenser vi observerade 
får barnen själva välja vart de vill vara och leka samt vilka aktiviteter de vill ägna sig 
åt. Något vi också såg var att barnen både leker könsstereotypt och tillsammans med 
varandra över könsgränserna. Vi uppmärksammade också att barnen utmanar de 
rådande könsstrukturerna, som till exempel pojken som leker i dockhuset med sin 
pokémonfigur. Detta är något som Ärlemalm-Hagsér & Pramling-Samuelsson (2009) 
belyser. Pojken kanske tycker att det är mer acceptabelt att ta in något från sin lek till 
dockhuset och flickornas ”område” än om han skulle leka med dockorna. Han 
intresserar sig ändå för dockhuset och dess innehåll. I detta fall råder en slags 
undermedveten makt, Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att barnen själva skapar 
traditionella genuspositioner i och med samhället och vilka föreställningar som finns 
gällande de båda könen. När pojken sedan märker att han är ensam kvar vid 
dockhuset är han snabb på att gå därifrån med sin pokémonfigur. Svaleryd (2002) 
skriver att pojkar och flickor har en uppfattning om vad som anses vara acceptabelt 
för respektive kön. Pojken kanske inte känner sig helt trygg i miljön vid dockhuset 
och är därför tvungen att ta med sin pokémonfigur för att överhuvudtaget kunna vara 
där och leka.

Eidevald (2011) menar att de generella föreställningarna som finns på de olika könen 
är att pojkar förväntas vara tuffa, modiga, de som bestämmer och tar plats medan 
flickor förväntas vara tysta, snälla och vänta på sin tur. Det vi såg under våra 
observationer var att pojkarna ofta tar roller som högljudda, stora och starka medan 
flickorna intar roller som är ”lugnare”. Ändå är det flickorna som har makten och
bestämmer över de lekar som observeras och pojkarna får anpassa sig efter flickorna. 
Ärlemalm-Hagsér (2008) belyser att om flickor har makten över leken så är det 
flickorna som bestämmer om pojkarna får vara med och i så fall vilka positioner de 
får. I alla de samlekar som vi observerade är det flickorna som bestämmer och har
makten över leken och pojkarna anpassar sig efter detta och intar de roller som 
flickorna accepterar och tycket passar in i leksituationen. Pojkarna försöker dock 
förhandla, men det märks ändå att det är flickorna som har makten. Johansson (2008) 
skriver att barnen anpassar sig efter den rådande leken och dess regler. Författaren 
menar vidare att barnens roller och positioneringar i leken bestämmer hur mycket 
makt man har och vilka rättigheter man får nyttja i leksituationen. Vi 
uppmärksammade vid flera tillfällen att barnen leker djurlekar, då det oftast är 
flickor som är ägare och pojkarna är deras djur. Flickorna har därför makten över 
leken och pojkarna anpassar sig efter detta eftersom det är ägarna som bestämmer 



25

över sina djur i verkligheten. Pojkarna försöker förhandla reglerna med flickorna, 
men utan resultat då flickorna vet hur de vill ha det. Barnen vet vem som har makten 
i och med de olika rollerna då ägare till djur faktiskt har mer makt. Johansson (2008) 
skriver att makt inte förekommer utan motstånd. Detta kunde vi se då barnen som 
tidigare nämnt försöker förhandla sig till ”bättre” roller än rollerna som de har blivit 
tilldelade. Detta motstånd leder delvis till att ledarrollen förstärks samt att leken 
ändrar karaktär och utvecklas. Detta motstånd till maktinnehavaren i leken har alltså 
en positiv effekt eftersom leken utvecklas och nya infallsvinklar görs synliga. Vi kan
se att makt faktiskt inte förekommer utan motstånd då barnen är olika och har olika
åsikter om lekarna som lektes.

Svaleryd (2002) menar att barnen ofta väljer att leka könsstereotypt. Utifrån våra 
resultat och det vi såg på de båda förskolorna så kunde vi se att barnen väljer att leka 
könsstereotypt. Samtidigt leker de också mycket tillsammans mellan de olika könen,
och leker alltså inte könsstereotypa lekar. Löfdahl (2004) menar att vuxna gärna vill 
kategorisera barnens lekar som flick- eller pojklekar, vilket kan göra att barnen 
begränsas från att leka som de egentligen vill. Vi observerade två flickor som själva 
vistas i byggen och leker med klossarna och bilarna, det är ingen på förskolan som 
reagerar över detta vilket ger en positiv effekt. De lekar som vi observerade är inte
typiska flick- eller pojklekar utan det är lekar som tillåts att lekas av både flickor och 
pojkar. Däremot observerade vi att barnen i lekarna behåller sitt eget kön, det vill 
säga att flickor är flickor och pojkar är pojkar i och med de roller de tar eller får. 
Detta fenomen belyser Svaleryd (2002), att barnen just behåller sitt eget kön i de 
lekar som leks samt menar vidare att barnen kan ändra roller inom leken, vilket var 
något vi såg tendenser till under våra observationer.

Löfdahl (2004) tar upp betydelsen av hur de olika lekmiljöerna benämns och vilka 
signaler det sänder ut till omgivningen. Rummen på de båda förskolorna har
könsneutrala namn, med undantag från ett rum på en förskola som kallas för 
”byggen”. Eftersom rummen på förskolorna har könsneutrala namn leder det till att 
inget av könen är begränsat till att vistas i ett specifikt rum. Olofsson (2007) skriver 
att rummen på förskolan oftast är könsmärkta och begränsar barnen till att vistas i 
vissa miljöer. Under en observation som utfördes vistas två flickor i ”byggen” och 
bygger med klossar samt leker med lego. Flickorna verkar inte störas av att rummet 
kallas för ”byggen”, utan de leker på och verkar bekväma med att vara i detta rum.
På de båda förskolorna kan vi se att barnen har rätt att vistas i alla rum och får 
samma möjligheter till att leka som de vill. Inget av rummen på förskolorna 
signalerar typiskt maskulint eller typiskt feminint förutom namnet på ett av rummen 
på förskola 1. Det tillåts ändå att både könen vistas där, det finns en positiv 
inställning till rummet och under tiden vi var där och observerade vistas både pojkar 
och flickor där. 

Lpfö 98 (reviderad 2010) tar upp vikten av att både flickor och pojkar ska få samma 
möjligheter till att testa saker på förskolan oavsett kön. I de olika rummen på 
förskolorna finns det olika lekmiljöer som alltså inte är avgränsade med väggar,
vilket gör att miljöerna är öppna för barnen och de har överblick över hela rummen. 
Vi såg tendenser till att barnen därför blir nyfikna på vad som pågår i de olika 
miljöerna och är på så sätt insatta i lekarna som pågår. Sedan är det upp till 
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lekdeltagarna att avgöra om barnen får vara med eller inte samt på vilka villkor.
Eidevald (2011) menar att genom att benämna och göra lekmiljöerna mer 
könsneutrala så lockar det båda könen. På så vis anses det också mer acceptabelt att 
vistas i dessa miljöer för båda könen. Som tidigare nämnt finns det bara ett rum på en 
av förskolorna som har ett typiskt könsmärkt namn. Annars finns det bara olika 
miljöer i samma rum, vilket gör att barnen leker bredvid varandra i de olika 
miljöerna och på så vis är mer integrerade med varandra.

Av intervjuerna framgår det att flickorna överlag tycker att det är alla som 
bestämmer när de leker medan pojkarna tycker att de ofta har en ledare i lekarna de 
ingår i. Ledaren är inte densamma utan varierar mellan pojkarnas olika svar, 
gemensamt för svaren är dock att det är en pojke som är ledaren. Genom intervjuerna 
framgår det att pojkarna gärna framhäver sig själva eller andra pojkar medan 
flickorna är mer blygsamma om vem det är som har makten och bestämmer över 
lekarna på förskolan. Ändå ser vi att det är flickorna som har makten över 
samlekarna och bestämmer därmed över pojkarna. Odelfors (1999) menar att pojkar i 
sina lekar ofta har en ledare men sällan flickorna då de anser att de bestämmer 
tillsammans. Så barnens uppfattning om maktpositioner i deras lekar stämmer
överens med tidigare forskning. Samtidigt kunde vi i den fria leken se att det inte är 
så, då det oftast är flickorna som har makt i samlekarna. Även i lekar där endast 
flickor deltar finns det en tydlig ledare som har makt över leken och dess innehåll.
Johansson (2008) menar att makt alltid pågår i barnens lekar och samspel. Detta var 
något som vi tydligt såg under våra observationer då det ständigt utspelar sig makt 
mellan barnen i de olika lekarna. Ett exempel på att makt ständigt pågår är de två 
flickorna med utländsk bakgrund som leker i dockvrån. Vi kunde inte uppfatta vad 
de sa men det märktes att en av flickorna har mer makt än den andra. Barnen 
försöker också vinna makt i olika situationer, ett exempel är när en flicka sitter på en 
frökenstol och en pojke också vill prova den. Pojken säger till en pedagog och 
flickan får tillslut ge sig, man märker dock tydligt att det är flickan som har makten 
över denna situation.

Både Tullgren (2004) och Hellman (2010) benämner att barnen alltid styr och styrs 
av varandra i olika situationer. I och med de observationer vi utförde såg vi tendenser 
till att det är samma barn som styr alla lekar de ingår i, på de båda förskolorna är det 
en eller flera flickor som har makten. Odelfors (1999) skriver att barnen kan inta nya 
maktpositioner i nya sammanhang och med nya lekdeltagare. Detta stämmer alltså 
inte in på det vi såg ute på de båda förskolorna som vi besökte då det, som tidigare 
nämnts, är samma barn som har makten över lekarna som leks. Hedlin (2010) menar 
att flickor har makt över vissa situationer och pojkar har makt över andra situationer. 
Detta kunde vi se tendenser till under våra observationer, men vid samlekarna är det 
dock endast flickorna som har den slutgiltiga makten över lekarna. Det är endast vid 
ett tillfälle som en pojke helt ändrar sig och intar rollen som den bestämda 
lekdeltagaren som har makten över situationen. Detta är vid en spelsekvens där 
ytterligare två pojkar ingår. Pojken som bestämmer har valt spel och spelet ska ske 
på hans villkor. Detta gör kanske att han intar ledarrollen, just eftersom det faktiskt 
är han som har valt spel och är så fokuserad på att spelet ska spelas.
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Genom de olika situationerna vi observerade kan vi se tendenser till att barnen 
bearbetar händelser ur sin egen vardag. Vygotskij (1995) menar att barnen i olika 
sammanhang speglar sin verklighet och omvandlar verkligheten till leksituationer. 
Ett tydligt exempel är situationen när en pojke och en flicka på förskola 2 båda vill
testa en annorlunda stol. Flickan vill sitta på stolen hela tiden och låter inte pojken 
testa, varpå pojken går och säger till en pedagog. Pojken kommer tillbaka och säger 
till flickan att de ska turas om. Flickan suckar då och utbrister ”ååh, alltid ska han 
hålla på!” på ett mer vuxet sätt. Detta tolkar vi genom det tonfall och gester som 
flickan använder. Det låter precis som att en vuxen har sagt detta antingen till henne 
eller till någon annan i hennes omgivning. Vi upplever det som att hon vill uppfattas 
som den vuxna i situationen eftersom hon inte är det i vanliga fall. Flickan både har 
och upplever själv att hon har makten över situationen och över pojken. SOU 
(2006:75) menar att barnen själva väljer positioner genom sammanhangets deltagare 
och skapar på så sätt sig själva. Detta ser vi tydligt då flickan väljer en maktposition 
medan pojken positionerar sig som den ”mindre” genom att han går efter en pedagog 
och inte försöker förhandla tillräckligt mycket själv. Pojken ser sig själv som 
underordnad i denna situation.

6.2 Egna reflektioner
Vi förundras över att det faktiskt är flickorna som tar plats och har makten över de 
samlekar vi observerade. Trots att det är pojkarna som hörs mest i situationerna. De 
föreställningar som råder stämmer till viss del då pojkarna intar roller som stora, 
starka och högljudda. Flickorna däremot intar lugnare och mer tystlåtna roller i 
lekarna. Det är roligt att se hur pojkarna godtar de roller flickorna tilldelar dem och 
att de också accepterar att flickorna har makten över lekarna. Pojkarna försöker inte 
ta över makten över lekarna som leks. Vi funderar över om pojkarna känner att det 
egentligen är de som har makten över lekarna i och med de roller pojkarna tar som 
stora och starka. Det kan vi såklart aldrig få svar på men det känns som samhället är 
på väg åt ett annat håll vad gäller genus och makt. Av intervjuerna att tolka så 
uppfattar pojkarna att de har makt och en tydlig ledare i lekarna, ledaren är alltid en 
pojke. Flickorna upplever det som att alla är med och bestämmer och pekar inte ut 
någon specifik person som ledare. Det är intressant att se att det i själva verket är
tvärtom.

Vi är väl medvetna om att våra resultat inte redovisar hur det är för alla förskolor, 
resultaten vi fick fram gäller endast de två förskolorna som vi besökte. Man kan dock 
se tendenser till att flickor idag tar mer plats än vad som har framgått från tidigare 
forskning inom ämnet. Detta kan ha att göra med att dagens samhälle håller på att 
förändras till ett samhälle där det läggs större fokus på genus än innan. Samt att 
pedagogerna på så vis uppmuntrar både pojkar och flickor till att ta plats på 
förskolan. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Genom de resultat vi kom fram till tycker vi att det skulle vara intressant att forska 
vidare kring hur pedagogerna bemöter och uppmuntrar barnen vad gäller positioner i 
olika lekar med fokus på genus. Det skulle också vara intressant att få reda på hur 
pedagogerna medvetet arbetar med genus och hur de försöker motverka de 
traditionella könsmönster som råder. Medvetenheten hos pedagogerna gällande hur 
de bygger upp och benämner olika miljöer skulle också kunna vara ett förslag till 
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fortsatt forskning. Vi tycker att pedagogerna exempelvis genom att göra 
videoobservationer på sig själva kan få en ökad medvetenhet kring hur de faktiskt 
bemöter barnen. Även om man tror att man arbetar medvetet med genusfrågor 
kanske det i själva verket är så att man gör tvärtom. Genom att öka medvetenheten 
hos pedagogerna kan läroplanens mål om att motverka typiska könsmönster uppnås 
på ett mer effektivt sätt. 
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BILAGA 1

Hej!
Vi är två lärarstudenter som håller på med vårt examensarbete som handlar om genus 
i förskolan. Vi hade tänkt kolla närmare på den fria leken med hjälp av 
videoobservation, vi tänkte alltså filma barnen i den fria leken. Därför undrar vi om 
ditt/ert barn får vara med på filmsekvenserna. Filmsekvenserna kommer endast att 
användas under tiden vi skriver vårt arbete och det är bara vi som kommer att kolla 
på dem. Varken namnet på förskolan eller barnen kommer att nämnas i vårt arbete.

Vi önskar att detta är ifyllt och lämnat på förskolan senast fredag 23/11.

Mvh
/Malin Svensson & Karin Nilsson

Mitt/vårt barn får vara med på videosekvensen: 

Mitt/vårt barn får inte vara med på videosekvensen:

Barnets namn: _____________________________

Vårdnadshavarens underskrift: _________________________
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BILAGA 2

Observationsprotokoll

Beskrivning av rum och miljö

Hur många pojkar/flickor är deltagande?

Vilken lek utspelas?

Vilka roller tar barnen?

Finns det en tydlig ledare?
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BILAGA 3

Intervjufrågor

Pojke      Flicka

∑ Hur gammal är du?

∑ Vilka brukar du leka med?

∑ Vart brukar du leka mest?

∑ Vem är det som bestämmer när ni leker?

∑ Blir det någon skillnad om ni leker någon annanstans?

∑ Finns det någonstans där bara flickor leker? Varför?

∑ Finns det någonstans där bara pojkar leker? Varför?

∑ Finns det någonstans där flickor och pojkar leker tillsammans? Varför?


