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I denna studie har genus i den fria leken undersökts. Studien bygger på insamlad 

information ifrån intervjuer med förskollärare och observationer under fri lek. I 

intervjuerna används arbetssättet ”speglingen” som bygger på att vidareutveckla 

informantens resonemang genom att sammanfatta det som sägs.  Observationerna 

genomförs med löpande protokoll. Efteråt kodas data in i olika teman av de väsentliga 

delarna under rubrikerna Flickors lekdomäner, Pojkars lekdomäner, Könsneutrala 

lekdomäner, Gränsöverskridande lekdomäner, Strategier på förskolan A och Strategier 

på förskolan B. Syftet med undersökningen är att bidra med fördjupad kunskap om hur 

förskollärare uppfattar olika könsroller i barns genuslekar. Studien syftar även till att 

kartlägga hur förskollärare arbetar med olika strategier för att uppnå jämställdhet i den 

fria leken. Enligt Hirdmans teori består förskollärarnas skilda tankar, erfarenheter och 

strategier av genussystemets huvudpelare; isärhållande och mannen som norm. 

Resultatet visar att förskollärare indelar könsstereotypa lekar i flickors och pojkars 

könsstereotypa lekar. I dessa lekar sätter förskollärare flickors och pojkars egenskaper i 

förgrunden och genus i bakgrunden. För flickor och pojkar finns det olika förväntningar 

på vilka lekar som de ska leka, samt motiveringen till deras lekval.  Förskollärarna är 

mer benägna att beskriva gränsöverskridande lekar som samma för flickor- och pojkar. 

På förskolorna använder förskollärarna olika strategier i de olika arbetslagen. 

Förskollärarnas strategier består av personalsamtal, miljöutformning, talspråket och 

könsneutrala leksaker. Forskningen kopplar förskollärarnas strategier till normkritiskt 

reflekterande, den medskapande genusattityden, lärarledd guidning och fokus på 

naturmaterial. Förskollärarnas könsstereotypa tankar och erfarenheter motsätter 

arbetslagets gemensamma strategier vilket kan resultera i att strategibestämmelserna 

inte alltid besannas.   
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1 Inledning  
Jag har valt att skriva om genus i den fria leken. Genusarbetet tar sin utgångspunkt i 

förskollärares konkreta yrkesprofession och problematiserar hur förskollärare ska kunna 

möta flickor och pojkar på ett jämställt sätt. Det valda ämnet har yrkesrelevans eftersom 

det är förskolepersonalen som kan forma vardagen, med alltifrån detaljstyrning till friare 

ramar för lekar. Förskollärare måste kunna skapa lärandesituationer under den fria leken 

som främjar flickor och pojkars rätt till att utveckla alla sina förmågor och intressen 

oavsett barnens könstillhörigheter. När jag ser tillbaka på min egen praktik betraktades 

jämställdhet mellan könen som ett naturligt och självklart inslag under leken. 

Förskollärarna funderade aldrig över lekars olika förutsättningar och vilka lekplatser 

och leksaker som flickor och pojkar uppmuntrades till eller motarbetades till att välja. 

Min erfarenhet väckte intresset att studera hur förskollärares genusarbete kan forma den 

fria lekens existens och hur de kan arbeta så att alla barn, oavsett könstillhörighet, kan 

främjas i den fria leken.  

 

Den svenska förskolan har ett starkt och enhetligt mönster för vilken inredning, 

utrustning och aktiviteter som får förekomma i verksamheten. Detta mönster bygger på 

traditioner och är oreflekterat och förgivettaget (Nordin Hultman, 2005). Det är 

traditionella förväntningar hos vuxna som leder till att flickor och pojkar bemöts olika i 

förskola och skola. När barn uppmuntras att leka med olika leksaker skapas skilda 

intressen och uppföranden bland flickor och pojkar. Härmed sprider vuxna det ”rätta” 

beteendet för könen och ”brännmärker” avvikelserna ifrån detta beteende (Einarsson & 

Hultman, 1984). Förskollärare tenderar att berömma flickor för deras utseende medan 

pojkar beröms för deras prestationer (Helén & Granholm, 2007). Med språket skapas 

det kulturella könet hos barn eftersom de kategoriseras in som flicka eller pojke. 

Kategoriseringen leder till att förskolebarnen växer upp i en tudelad värld där flickor 

och pojkar har egna lekregler och relationella mönster. Språket kan upprätthålla 

traditionella könsmönster eller öppna upp för fler och nya sätt att vara flicka och pojke 

(Öhman, 2008). Vuxnas traditionella förväntningar kan bli problematiska eftersom de är 

ansvariga för leken i förskolan. Det är förskollärare som ska bereda leken ett fysiskt 

utrymme och ge barnen tid och platser för att leka. Förskolan bör vara platsen där leken 

tillåts att inta högsätet och ge alla barn möjligheter till att utforska lekens olika 

dimensioner (Öhman, 1996). I förskolan påbörjar flertalet av barnen sina första 

erfarenheter av ett socialt liv utanför familjen (Folkman & Svedin, 2003). I barnens 
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lekvärldar är leken barnens språk och leksakerna orden de använder (Norstedt, 2003a). 

Det är genom delat intresse för saker som lekande barn kan hitta fram till varandra och 

sätta igång fantasier och gemensamma lekar (Folkman & Svedin, 2003). I leken sker 

ständigt omställningar med material som kan få nya innebörder och förändra lekars hela 

karaktär (Norstedt, 2003b). Därför är det av betydelse att leken består av moment med 

oförutsägbara leksaker som inbjuder till flera olika rollgestaltningar och 

identifikationsmöjligheter (Claesdotter, 2003).  

  

1.1.1 Viktiga begrepp 

Begreppet lek innefattar barns spontana verksamhet när de pendlar mellan fantasi och 

verklighet (Öhman, 1996). Begreppet kön förklarar barns biologiska kön. Begreppet 

genus är barns sociala kön som formar dem till man/pojke eller kvinna/flicka. Genus 

avspeglar samhällets värderingar för respektive kön och är föränderligt över tid. 

Förskollärares genusarbete handlar om att synliggöra vilka olika normer, krav och 

förväntningar som finns på pojkar och flickor (Hélen & Granholm, 2007).  
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2 Bakgrund  
I detta avsnitt följer en redovisning av vad litteraturen har kommit fram till om genus i 

den fria leken på förskolan.   

 

2.1 Förskolans fria lek 

I Sverige bygger förskolans pedagogik på en helhet mellan lek, lärande och omsorg 

(Pramling Samuelsson, 2011). Den svenska förskolan är internationellt erkänd för sin 

lekande pedagogik där den fria leken värderas högt. I förskolan ska barnen sporras till 

att leka. Det är förskollärarnas uppgift att göra plats för leken som ska kunna ske både 

inomhus och utomhus (Synodi, 2010). För att kunna leka krävs en djup koncentration 

hos barnen. Ifall förskollärare inte ger barnen rätt förutsättningar för att leka utan 

avbryter leken kan lekande barn liknas med gäster på ett cocktailparty som glider från 

en sysselsättning till en annan (Öhman, 1996). Leken är ett exempel på barns språk som 

de vuxna glömt att de varit bärare av. I förskolan är det vanligt att lekförståelsen är 

varierande. Därmed finns ett behov av vuxna som har leken som sin spetskompetens 

(Gustafsson, 2011).  

 

Leken är en av de betydelsefullaste komponenterna som finns i barns liv. I förskolan 

kan förskollärare som uppmuntrar till mer fri lek stödja barns utveckling och lärande. 

Detta beror på att barn lär sig genom att leka. De vuxna kan hjälpa till att variera barns 

lekar genom att introducera olika material som kan användas i olika situationer och på 

olika platser (Oncu & Unluer, 2010) Det är viktigt att vuxna deltar såväl i barnens egna 

lekar i den fria leken, som i de strukturerade lekarna eftersom leken är en av barnens 

viktigaste inlärningsmetoder. Det lekande barnet måste få testa att ha olika roller som de 

annars kanske inte har. På detta sätt kan leken göra barnen medvetna om sina förmågor 

och hjälpa dem att förstå sin omvärld. Leken kan bli nyckeln till barnens socialisering 

(Scheller, 2002). I leken kan de yngsta barnen kommunicera med varandra och 

samspela vilket innebär att leken frodar intresse för andra. I leken tillåts barnen att vara 

sociala aktörer som provar på turtagning, perspektivtagning och förhandlingar (Engdahl, 

2011).  
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2.1.1 Könsstereotypa lekar 

På förskolan finns lekar där flickor vanligtvis leker i dockvrån medan pojkar leker i 

snickarrummet (Nordin Hultman, 2005). Rummen är könsmärkta vilket gör att flickor 

och pojkar leker på olika platser med olika saker. Detta beror på att vuxna kodar 

material och aktiviteter. Traditionellt sätt befinner sig flickorna i närheten av lärarna 

medan pojkarna befinner sig ensammare i större pojkgrupper utan förskollärares närvaro 

(Helén & Granholm, 2007). Redan vid tre års ålder speglar barns lekar deras 

könsidentitet. I flickornas lek tar detta sig uttryck i att hjälpa förskolläraren eller att leka 

lekar där hus och hem är ett återkommande tema. I pojkarnas lekar tar detta sig uttryck 

med spring och äventyr eller att leka i stora grupper och tävla vem som är bäst och 

störst (Öhman, 1996).  

 

Barnens olika material bär på förväntningar om hur barnen bör förhålla sig till sitt kön. 

Flickor som ritar beter sig som typiska flickor medan flickor som konstruerar beter sig 

som mindre typiska flickor (Nordin Hultman, 2005). Flickornas leksaker uppmuntrar till 

träning i relationer och omvårdnad medan pojkarnas leksaker uppmuntrar till 

konstruktion och styrka (Helén & Granholm, 2007). I flickornas rollekar tas inspiration 

från vardagliga händelser med repliker som förskollärare använder medan pojkars 

rollekar rör sig emot en yttre sfär. Pojkarnas rollekar visar prov på en större verbal 

kreativitet jämfört med flickornas rollekar (Norstedt, 2003a). 

 

2.1.2 Könsöverskridande lekar 

På förskolan finns lekar där flickor och pojkar leker med varandra och samspelar ihop. 

Oftast förekommer dessa lekar utomhus, till exempel när barnen gungar, klättrar eller 

cyklar. Det som utmärker könsöverskridande lekar är att barnens kön inte har en 

organiserande funktion, vilket möjliggör lek tillsammans med det motsatta könet. I 

dessa lekar kan barnen befästa sina könstillhörigheter eller närma sig varandras kön. 

Med gränsöverskridande lekar skapas tillhörigheter och vänskap kan etableras. Barnen 

kan också välja att leka dessa lekar när de inte kan eller får leka med sina andra 

kamrater som är av samma kön (Öhman, 2008).  

 

Förskolans egen leksakskultur är överrepresenterad med könsneutrala leksaker. Men när 

barnen ska välja leksaker blir de påverkade av vuxna och lekkamraterna (Norstedt, 

2003a). Under den fria leken kan förskollärare som är passiva och enbart är styrande när 
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lekar blir för kaotiska, bidra till att lekarna övergår till stereotypa roller där samma tema 

upprepas (Öhman, 1996). Förskolans egna rum och platser är också skapare av kön 

eftersom att de signalerar vad flickor och pojkar ska och inte ska göra, hur flickor och 

pojkar ska vara och inte vara. Flickor och pojkar positioneras och positionerar sig hela 

tiden i alla rum beroende på sammanhang och miljöer (Nordin Hultman, 2005). 

Förskollärares största utmaning är att ge alla barn fler möjligheter. Både flickor och 

pojkar ska kunna få utvecklas fullt som individer utan att begränsas av traditionella 

könsvärderingar (Helén & Granholm, 2007). För förskollärare gäller det att synliggöra 

att det finns flera olika möjligheter för att vara flicka och pojke på och inte bara ge 

barnen den stereotypa bilden av flickor och pojkar (Helén & Granholm, 2007). 

 

2.1.3 Förskolans uppdrag 

Förskolan är en egen skolform som ska lägga grunden för barnets första lärande. I 

förskolan ska barn erbjudas en pedagogisk praktik (Skolverket, 2013). År 1998 fick 

förskolan fick sin första läroplan. I denna står specifika mål för förskolans verksamhet 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Precis som skolans läroplan reglerar 

även förskolans läroplan vad personalen ska arbeta mot. Här finns riktlinjer för 

arbetslaget och förskollärare. Bland dessa har förskolläraren det pedagogiska ansvaret 

för att verksamheten gagnar barns lärande och utveckling. Det är förskolechefen som 

ska se till att förutsättningarna ges för en bra verksamhet. Sedan är det upptill varje 

förskola att tolka och förverkliga läroplanen (Pramling Samuelsson, 2011). 

 

Den svenska läroplanen för förskolan skiljer sig gentemot andra läroplaner eftersom att 

den enbart pekar mot vad arbetslaget ska rikta barns lärande mot. Det saknas förslag på 

metoder och genomförande. Läroplanen har heller inga kunskaps- eller färdighets mål 

för vad barn inom olika åldrar ska uppnå (Pramling Samuelsson, 2011). I den reviderade 

läroplanen för förskolan skriver Skolverket (2010) att leken ska användas medvetet och 

prägla hela verksamheten i förskolan. Leken stimulerar barns fantasi, inlevelse, 

kommunikation och utvecklar deras förmåga för problemlösning. I leken får barn 

möjligheter att bearbeta sina upplevelser, känslor och erfarenheter. Förskolan ska främja 

leken så att varje barns intresse för att lära tillvaratas eftersom barn både söker och 

erövrar kunskaper i lek (a.a.).   
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2.1.4 Förskolans värdegrund 

Genus i den fria leken är ett ständigt aktuellt ämne eftersom det går i linje med barns 

rättigheter som fastslås i förskolans läroplan (Skolverket, 2010), Skollagen (2010) och 

Barnkonventionen (2009). Det svenska samhället har en tydlig jämställdhetsideologi där 

kön ska bortses ifrån i barnuppfostran. Olika könsstereotyper ses som begränsande och 

problematiska (Davidsson, 2002). Förskolan är en av de platserna där det måste finnas 

ett tydligt barnrättstänkande eftersom att de som vanligtvis ska bevara barnens 

rättigheter, deras vårdnadshavare, inte är på plats. Barn är helt beroende av att vuxna 

runtomkring behandlar dem med respekt (Gustafsson, 2011).  

 

De grundläggande värden som står inskrivna i förskolans läroplan är detsamma som för 

hela det svenska utbildningsväsendet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). I begreppet värdegrund sammanfattas de etiska grundvalen som ska finnas i 

verksamheten. Hela förskolan bygger på värden oavsett om de vuxna ser dem eller inte. 

Förskollärare kan välja att förhålla sig oreflekterat till värden eller ta ställning. Detta 

ställer höga krav på personalens medvetenhet och kompetens. Om inte förskollärare 

respekterar och efterlever värdena kan barnen komma att utveckla normer som står i 

konflikt med varandra (Johansson, 2001). I den reviderade läroplanen för förskolan 

beskriver Skolverket (2010) jämställdhet mellan könen som ett värde. Den ska lyftas 

fram och göras synlig i förskolans praktik. Detta betyder att alla som arbetar inom 

förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan förespråkar. 

Förskollärare är viktiga förebilder som i sitt bemötande mot barnen kan bidra till deras 

uppfattning om vad som anses kvinnligt och manligt. Förskolepersonalen arbetar emot 

traditionella könsmönster och könsroller eftersom de strider emot förskolans 

grundläggande värden. I förskolan ska flickor och pojkar kunna få lika mycket 

inflytande och utrymme och aldrig begränsas av att prova olika förmågor eller intressen 

på grund av stereotypa könsroller (a.a.).  

 

2.1.5 Förskolans genusarbete  

I förskolan resulterar genus till att det enskilda barnet bedöms, bemöts och behandlas 

olika beroende på om hen är pojke eller flicka. Dessutom värderas det som anses som 

manligt eller kvinnligt olika, där det pojkiga/manliga har större benägenhet att värderas 

högre än det flickiga/kvinnliga. Detta kommer generellt att betyda att flickor ska fostras 

till att visa hänsyn, vänta och följa reglerna medan pojkar ska fostras till att bli 
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huvudpersonen, ta initiativ och tänja på reglerna (Helén & Granholm, 2007). Till 

exempel kan pojkar få lov att avbryta sina kamrater, medan flickor som gör samma sak 

bemöts med tillsägelser (Abrahamsson, 2006, 27juli).  

 

Förskollärare bidrar till barnens egen syn för vad som är typiskt för flickor respektive 

pojkar. Denna förväntning påverkar barnets sätt att se på sig själv och hur hen uppfattar 

sin egen förmåga. Ifall flickor inte uppmuntras till att testa gränser och pröva okända 

marker fortsätter de att göra sådant som de redan kan. Det ger flickorna färre tillfällen 

att växa med nya uppgifter och skaffa nya erfarenheter (Helén & Granholm, 2007). 

Förskollärare som hyssjar pojkars vilda lekar lär barnen att pojkarnas lekar är dåliga och 

flickornas lekar de ”rätta”. Denna särbehandling kan leda till att pojkar känner sig dåliga 

och flickor försöker bli ännu mer tysta och försiktiga (Öhman, 1996). 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att bidra med fördjupad kunskap om hur förskollärare 

uppfattar olika könsroller i barns lekar. Studien syftar även till att kartlägga 

förskollärares genusarbete i den fria leken. Med utgångspunkt av undersökningens syfte 

formuleras följande forskningsfrågor:  

 

x Vilka erfarenheter och tankar har förskollärare om könsstereotypa lekar i den 

fria leken?  

 

x Vilka erfarenheter och tankar har förskollärare om könsöverskridande lekar i den 

fria leken?  

 

x Vilka strategier använder förskollärare för att motverka könsstereotypa roller i 

den fria leken?  
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt följer en redovisning av vad forskare har kommit fram till om genus i den 

fria leken på förskolan.   

 

4.1 Barns olika genuslekar 

Förskolan är en social miljö där genus formas och verkas. Genusordningen som uttrycks 

i förskolans uppdrag och som ska formas hos alla förskolebarn, utmärks av jämställdhet. 

Båda könen ska ges jämbördiga villkor och ha samma värde (Wernersson, 2009). När 

barnen leker interagerar de med andra människor och det material som finns i deras 

omgivning. Med detta tillvägagångsätt skapar barnen sina erfarenheter och förståelser 

av sig själva och omvärlden (Rønning Sanderud & Pedersen Gurholt, 2014). För barn 

blir leken ett sätt att skapa egen ordning vilket kan leda till att vissa barn alltid leker 

samma typ av lekar med samma barn, samma leksaker och i samma rum (Markström, 

2005). Följden av detta kan bli att flickor väljer att exkludera pojkar ifrån sina lekar och 

vice versa med motiveringen att det är en lek för endast flickor respektive pojkar. Här 

fungerar barns könsexkluderingar som ett skydd för den etablerade flick- och 

pojkgemenskapen som finns på förskolan (Öhman, 2006). Eftersom kön ständigt är 

under produktion i verksamheten bör det vara många könspositioner som finns 

tillgängliga för alla barn (Moe & Randvik, 2012).    

4.1.1 Barns könsstereotypiska förväntningar  

Barn skapar sina könsidentiteter tidigt i livet, vilket innebär att förskolans olika sociala 

interaktioner kan prägla denna process (Sandström, Stier & Sandberg, 2013). Aktuella 

studier visar att flickor och pojkar i förskoleåldern kategoriserar biologiska kön utefter 

utseende, egenskaper och lämpliga lekar och leksaker (Weisgram, Fulcher & Dinella, 

2014; Wong & Hines, 2014). När barnen ska beskriva flickor är det utseendet som är i 

fokus. Att vara flicka associeras till söthet, långt hår, klänning och smycken. Sedan 

förmodas flickor vara snälla och leka med dockor. Till skillnad ifrån flickor, beskriver 

barnen att pojkar gillar sporter och hårdhänta lekar (Miller, Lurye, Zosuls, & Ruble, 

2009).  

Barnen uppfattar färger som en särskiljande faktor för att avgöra ifall leksaken är ämnad 

för flickor eller pojkar (Weisgram, Fulcher & Dinella, 2014; Wong & Hines, 2014). Fler 

flickor än pojkar dras till den rosa färgen. Det finns ingen skillnad mellan könens 
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dragning till den blå färgen. Pojkarna påverkas mer av färger än vad flickor gör 

eftersom pojkar föredrar att leka med blåa leksaker (Wong & Hines, 2014). Detta 

betyder att leksaker med färgen rosa har störst chans att betraktas som ”flickleksaker”, 

till exempel blir den rosa leksakstraktorn per automatik en ”flickleksak”, till flickor och 

inte till pojkar eller båda könen. Tydligast indelning gör femåringar som tror att 

flickorna är mindre intresserade av en typisk maskulin leksak om den har typiska 

maskulina färger (Weisgram, Fulcher & Dinella, 2014).  

Bland de yngre barnen är det de treåriga flickorna som delar in ”flick- och 

pojkleksaker” mer könsstereotypt än deras jämnåriga pojkkamrater. Flickorna uppger 

även att det är okej för deras föräldrar att de leker med ”flickleksaker” medan pojkarna 

inte tror att deras pappor skulle acceptera att de har på sig balettkjolar (Freeman, 2007). 

Detta demonstrerar hur normer, det vill säga flickors och pojkars förväntningar, prövas i 

lekar. Å ena sidan innehåller lekar makt och hierarkier mellan olika kön. Å andra sidan 

bygger lekar på normer om ”pojkighet” och normalitet (Hellman, 2010).  

4.1.2 Flickors könsstereotypa lekar 

I den tidigare forskningen betonas att flickor och pojkar kan leka på olika sätt (Cugmas, 

2011; Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015). Leksaker som flickor räknar som 

”feminina” är hus, dockor och slott (Cherney & Dempsey, 2010). När flickorna bygger 

vill de konstruera något som är meningsfullt och avgörande för deras lekar (Hallström, 

Elvstrand & Hellberg, 2015). Generellt kännetecknas lekarna av symbollekar (Cugmas, 

2011). Flickorna har fler inslag av dynamiskt berättande och relationellt förhållningssätt 

(Berg & Nelson, 2006; Tõugu, Tulviste & Suits, 2014). I barngruppen är det de äldsta 

flickorna som leker i könsuppdelade grupper. Traditionella ”flicklekar” kan skildras 

med inslag av ”fnisser”, glitter och familjeleken (Markström, 2005).  

Familjeleken inspireras av hem atmosfären med sin prägel på matlagning och 

omvårdnad av spädbarn. Denna lek leker flickor i olika åldrar. Familjeleken kan lekas 

utomhus eftersom naturen på olika sätt kan föreställa hus. Med hemmet som tema leker 

flickorna mamma och barn genom att äta, sova och shoppa (Änggård, 2011). För 

flickorna är det viktigt att pojkar och yngre barn vet hur de ska leka ”på rätt sätt”, vilket 

är detsamma som på flickornas sätt. Annars tilldelas de rollen som bebis vilket är en 

passiv position med mindre utrymme till inflytande (Hellman, 2010). I familjeleken är 

möjligheterna tudelade; dels kan leken producera femininitet och reproducera 
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heteronormativitet på grund av lekens roller och aktiviteter. Men leken har också 

potential för sina könsöverskridande förutsättningar eftersom flickor och pojkar kan få 

chansen att testa olika positioner och handlingar som kopplas till det motsatta könet 

(Änggård, 2011). Ur denna synpunkt kan denna lek ses som bra för att öka samarbetet 

mellan flickor och pojkar (Anderson, Hilton & Wouden Miller, 2003).  

När flickor leker är de oftast mindre benägna att uttrycka motstånd gentemot de vuxna. 

Flickorna befinner sig närmare förskollärarna under den fria leken (Cugmas, 2011). Om 

flickor leker med stora kroppsrörelser, höga röster och pratar med korta tillrop kallas de 

för ”inte så tjejiga”, ”stygga” och ”dominerande”. Flickornas handlingar riskerar att 

uppfattas som avvikande för flickor (Hellman, 2010). Här framkommer det särskiljande 

som äger rum på förskolan. I barngruppen får flickorna inte samma respons av 

förskollärarna. Flickornas samspel löper stor risk att osynliggöras eftersom det inte är 

deras lek och lärande som är i främsta rum (Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson, 

2009).  

4.1.3 Pojkars könsstereotypa lekar 

I den tidigare forskningen understryks att pojkars lekar kan skilja sig ifrån flickors 

(Cugmas, 2011; Änggård, 2011). Leksaker som pojkar räknar som ”maskulina” är 

piratskepp, bussar och kassaapparater (Cherney & Dempsey, 2010). När pojkarna 

bygger är det den tekniska aktiviteten i att konstruera som är meningen med deras lek 

(Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015). Den tekniska leken är ”maskulint” kodad, 

vilket innebär att dessa aktiviteter utgår ifrån den ”maskulina” sfären. Leken är 

välbekant för pojkar, som redan i tidig ålder börjar leka konstruktionslekar (Hedlin & 

Gunnarsson, 2014). Generellt utmärks pojkarnas lekar av funktionslekar (Cugmas, 

2011). Främst kretsar deras lekar kring gestaltande av maskulin styrka och våld (Berg & 

Nelson, 2006). Pojkarnas lek talas om som mer kroppsligt- och fysiskt ansträngande 

lekar. I barngruppen är det de äldsta pojkarna som leker i könsuppdelade grupper 

(Markström, 2005).  

Pojkar ses som överrepresenterade i krig- och hjälteleken då ingen flicka deltar i dessa 

aktiviteter. I leken har barnen livliga karaktärer. I krig- och hjälteleken är 

utomhusmiljön ett måste då barnen plockar upp lösa saker ifrån marken, gör broar och 

använder rötter som pistoler. Det är främst krig- och hjälteleken som uppmanar till 

könsstereotypa positioner eftersom leken utformas på ett typiskt sätt kring 
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maskuliniteten mellan pojkar (Änggård, 2011). I pojkarnas våldsamma krig- och 

hjältelek konkretiseras temat beständighet, där pojkarnas lekar har utvecklats till 

könsstereotypa handlingar som endast pojkar får tillträde till. Bredvid denna lek tar 

flickorna ta på sig rollen som regeluppehållare. Detta innebär att flickorna aktivt känner 

sig tvungna att stoppa pojkarna för att upprätta de regler som ska finnas i lekar 

(Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

Om pojkar leker med stora kroppsrörelser, höga röster och pratar med korta tillrop blir 

dessa handlingar placerade som ”typiska pojkar” (Hellman, 2010). Men att vara 

”bråkig” pojke innebär låg status eftersom de blir styrda i sina lekar, antingen av en 

förskollärare eller av ett barn som förväntas agera ”hjälpfröken” (a.a.). Förskollärare är 

även med och stödjer pojkarna under konstruktionslekar, då de utmanar pojkarnas 

teknologiska förmågor (Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015). Här utmålas det som är 

särskiljande på förskolan. I barngruppen är pojkarna i centrum vilket bero på att 

maskuliniteten är normen. Förskollärarnas ”blick” fästs på pojkarnas varande och 

görande (Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).  

4.1.4 Flickor och pojkars gränsöverskridande lekar  

Forskare har kunnat konstatera att det finns lekar där alla barn, oavsett könstillhörighet, 

har tillåtits att delta (Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015; Änggård, 2011). Ifall 

barnen kan och vill leka tillsammans avgörs i flera olika led (Hellman, 2010; 

Odenbring, 2010). Barnens könsrelationer kan förändras snabbt beroende på 

sammanhang och omgivningens reaktioner (Odenbring, 2010). I förskolan delar barnen 

normer som de skapat inför vad som är ”roliga lekar” och vad som är en ”bra kompis”. 

Detta innebär att barnens normer bygger på inflytande, delaktighet och att vara kreativ. 

Om barnen följer dessa normer kan avgränsningen mellan könen få mindre betydelse för 

lekande flickor och lekande pojkar (Hellman, 2010).  

Under den fria leken kan förskolebarn välja att leka tillsammans i vissa situationer, 

vilket redovisas i kategorierna; gemenskap och gränsöverskridande. I den första 

kategorin, visar flickor och pojkar stor omsorg och hjälpsamhet mot varandra. Här får 

barnen lika möjligheter till att samtala och agera, samt responderas lika av förskollärare. 

Till exempel får en flicka hjälp av en pojke med att göra en rulle av en teckning. Denna 

gest uppmärksammas och uppmuntras av den närvarande förskolläraren. I den andra 

kategorin, som är gränsöverskridande, är det de individuella gränsöverskridanden i 
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möten som tar sig uttryck. Här kan delar av de könsstereotypiska strukturerna förändras 

och nydanas. Detta ger barnen möjligheter till positionsförändringar och att omtolka 

vardagen. Till exempel kan rollkaraktären ”gubben” i leken omvandlas till ”mamma”. 

Denna förändring av lekars rollgestaltningar stödjs av förskollärare i dess omgivning 

(Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).  

I förskolans utomhusmiljö är sandlådan en plats för gemensamma lekar, eftersom den 

lockar barn i alla åldrar till att leka. I sandlådan leker barnen att de bakar kakor eller 

transportera material genom olika vägar (Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015). När 

det gäller fler gemensamma lekar ligger barns djurlekar och fysiska lekar i topp. I 

djurleken varierar barnen leken då de gestaltar vanliga djur, såsom hundar och katter, 

men även exotiska djur, såsom spindlar och ormar. I denna lek bidrar utomhusmiljön till 

leken, till exempel kan stenar och pinnar förvandlas till djur. I barngruppen kan 

djurlekens popularitet förklaras med att både flickor och pojkar är intresserade av djur. 

En annan fördel är att djur inte behöver kopplas till genus vilket ökar barnens frihet att 

välja roller och aktiviteter som de finner spännande. I barnens fysiska lekar är den 

sensomotoriska förmågan viktigare än lekens handling.  Leken utspelar sig utomhus 

eftersom den kräver fysik, till exempel när barnen klättrar i träd eller utforskar pinnar. 

Den fysiska leken består även av att mäta styrkor, bland annat lyfter barnen tunga 

föremål. Här har ålder större betydelse än genus. Detta leder till att den fysiska leken 

erbjuder goda möjligheter för flickors och pojkars könsöverskridande lekar (Änggård, 

2011).  

4.2 Olika aspekter av förskolans genusarbete 

I den aktuella forskningen har undersökningar pekat på att förskolan formar kön- och 

könsmönster (Eidevald, 2009; Tallberg Broman, 2009). Detta kan pågå genom ramar, 

strukturer, innehåll, pedagogiskt förhållningssätt och pedagogiskt material (Tallberg 

Broman, 2009). Förskolan ställer krav på förskollärares kompetens och professionella 

ansvar (a.a.). Förskollärare har enklare för att prata om jämställdhet i generella termer. 

Däremot finns en svårighet för att förklara hur de konkret ska gå tillväga för att nå 

jämställdhet i den egna verksamheten (Eidevald, 2009).  

 

4.2.1 Förskollärares könsstereotypiska förväntningar 

I den tidigare forskningen framträder otaliga fall där förskollärare kategoriserar barns 

biologiska kön utefter utseende, egenskaper och lämpliga lekar och leksaker (Edström, 
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2010; Odenbring, 2010). För flickornas del gäller det att vara ”lagom” fin. Förskollärare 

kan tycka att flickor är ”för mycket” om de älskar rosa och leker prinsessor (Hellman, 

2010). Den könade indelningen som riktas mot flickorna hänvisas till traditionellt 

feminint i termer av utseende. För pojkarnas del kommenterar förskollärarna deras 

fysiska styrka (Odenbring, 2010).  

När förskollärarna tillskriver flickor egenskaper nämns självständighet och tidig 

kompetens. Detta signalerar intellektet. Pojkars egenskaper beskrivs med kroppsliga 

egenskaper. Detta signalerar att pojkar är robusta, springer och flänger (Månsson, 

2000). Flickor betraktas som mjuka och pyssliga. Pojkar bedöms som mer utåtagerande 

och bråkiga (Markström, 2005). Förskollärare är negativt inställda till att flickor är 

bestämda. Det är pojkar som anses vara i behov av förskollärarnas närhet- och 

kroppskontakt (Månsson, 2000).  

Den vanligaste utgångspunkten för flickors och pojkars lek val, enligt förskollärarna, är 

att pojkar leker med pojkar och att flickor leker med flickor. Om så inte är fallet 

tydliggörs detta när en pojke visar tecken på att han tycker om att leka med flickorna 

(Markström, 2005). Förskollärare är mer accepterande till flickors gränsöverskridande 

lekar, än till pojkars gränsöverskridande lekar (Cahill & Adams, 1997). Kriterierna som 

förskollärarna sätter upp för flickor är att de inte får vara ”för flickiga” (Edström, 2010).  

I förskollärares tal om flickor indelas genus i tre kategorier; dramalekar för flickor, 

motstå könsstereotyper och pojkars lek. I den första kategorin kommenterar 

förskollärarna när pojkar vill leka med flickorna i hemvrån, som att leken ”ägs” av 

flickorna. Förskollärarna upplever att mycket av materialet och lekarna som erbjuds på 

förskolan innehåller dramalekar, vilket tolkas som en typisk ”flicklek”. Det anses inte 

accepterat för pojkar att delta i dramaleken. Detta leder till dåligt samvete för 

förskollärarna, då leken fungerar exkluderande gentemot pojkar, samtidigt som den ger 

flickor fler möjligheter. Förskollärarna vill att barnen ska leka könsstereotypa lekar med 

könsstereotypa roller, trots att dessa lekar är segregerande eftersom deltagandet alltid är 

beroende av genus (Lynch, 2015).  

I förskollärarnas andra kategori, motstå könsstereotyperna, försöker förskollärarna att 

tänja på gränserna och traditionella könsroller. Här är förskollärarna aktiva i att hjälpa 

barnen och andra förskollärare att förändra könsstereotypiska förväntningar av olika 

lekar. I den tredje och sista kategorin, pojkars lekar, uppvisas att förskollärare 
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interagerar mer med pojkar än med flickor. Denna interaktion betraktas som negativ. 

Detta beror på att pojkarna utmålas som bråkstakar, eftersom bråkighet ses som ett 

typiskt ”pojkigt beteende”. Men förskollärare uppmuntrar inte pojkar till att bete sig på 

ett annat sätt, förutom i retande syften då pojkar har betett sig på ett ”feminint” sätt 

(Lynch, 2015).  

På förskolan finns det förskollärare som förespråkar den instrumentella genusattityden, 

vars pedagogiska grundtanke är att varken det biologiska könet eller det socialt skapade 

genus påverkar män och kvinnor olika. Här lyfts inte frågan om skillnaden mellan 

flickor och pojkar, eftersom ämnet anses irrelevant. Förskollärarnas attityder är 

oreflekterade då genusfrågor undviks, trots att barnen vill veta mer om flickor och 

pojkar, kläder, färger, könsroller (Sandström, Stier & Sandberg, 2013). Förskollärares 

könsstereotypa förväntningar kan bli problematiska för det gör dem blinda inför att de 

behandlar flickor och pojkar med olika strategier (Eidevald, 2009). Vi är alldeles för 

vana att förvänta oss olika saker av män och kvinnor, att vi automatiskt tolkar deras 

agerande utifrån olika tolkningsramar. En bristande förståelse för dessa mekanismer gör 

det inte lättare inför uppgiften att bemöta kvinnor och män lika (Hedlin, 2010). Till 

exempel kanske förskollärarna inte uppfattar att de bemöter flickan på ett specifikt sätt 

eftersom de har kategoriserat in henne som flicka. Detta kan innebära att flickans andra 

positioner inte blir tillgängliga (Eidevald, 2009).  

4.2.2 Förskollärares förhållningssätt  

Talet om flera positioneringar av maskuliniteter och femininiteter öppnar upp för en mer 

komplex analys av jämställdhetspraktiken (Tallberg Broman, 2009). Forskare är 

överens om att förskolepersonalen spelar en avgörande roll för hur barnens lekar kan 

utformas i förskolan (Hallström, Elvstrand & Hellberg, 2015; Moe & Randvik, 2012). 

Vuxnas föreställningar om vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt” skapas och 

återskapas hela tiden när vi tänker och talar om oss själva och andra (Hedlin, 2010). 

Förskolans arbetslag skulle kunna tillhandahålla fler möjligheter till barnens 

gränsöverskridande handlingar (Chick, Heilman Houser & Hunter, 2002).  

Under den fria leken behöver förskollärare observera barnen, inte endast för att veta 

vilken leksak som barnen leker med, men även för att kunna se vad de gör när de leker. 

Barn som leker måste få tänka och bli problemlösare, vara sociala och kreativa med sina 

kamrater (Trawick Smith, Wolff, Koschel & Vallarelli, 2014). I olika lekar kan en 
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lärarledd guidning användas som stöd för att barnen ska förstå begrepp eller frågor av 

det som intresserar dem. I dessa situationer måste den vuxna finnas tillhands för att 

kunna handleda barnen framåt (Ashiabi, 2007).  

I lekar som innehåller tekniska moment är detta extra viktigt eftersom genus annars är 

styrande för hur barnen utvecklar sina tekniska förmågor (Hallström, Elvstrand & 

Hellberg, 2015). Oftast pendlar förskolläraren mellan att agera som en aktiv 

förskollärare med pojkarna, till att agera som en passiv förskollärare med flickorna 

(a.a.). Den passiva förskolläraren intar rollen som övervakare över barnens aktiviteter 

och griper endast in vid konflikter. Istället borde förskollärare utöva gemensamt 

forskande, där de är en del i utforskandet. Här är förskolläraren en aktiv part i barnens 

aktiviteter (Eidevald, 2009).  

Om förskolan ska kunna genomföra en verklig förändring krävs det kunskap och att 

förskolepersonalen tillsammans fokuserar på sina egna handlingar. Till exempel kan 

förskollärare filma sig själva och analysera sitt bemötande gentemot flickor och pojkar 

(a.a.). Förskollärarna måste våga ställa kritiska frågor till de rådande könsrollerna och 

ställa dessa i relation till förskolans värdegrund (Moe & Randvik, 2012). På förskolan 

finns det förskollärare som antar den medskapande genusattityden och medger att de är 

medskapare av könsstereotyper. Denna pedagogiska grundtanke handlar om att 

beteendet blir ”kvinnligt” eller ”manligt” beroende på hur vi agerar. Här är 

förskolläraren aktiv i skapandet av barnens könsidentiteter. Till exempel motarbetas 

könsstereotypiska roller i leken. Med detta förhållningssätt lär sig barnen att inte koppla 

”kvinnligt” och ”manligt “beteende till något abstrakt (Sandström, Stier & Sandberg, 

2013).  

Våra genusrelaterade förväntningar kan förhandlas när vi väljer att anpassa oss eller 

utmana nuvarande femininitet-och maskulinitetsmönster. När förskollärare intar ett 

normkritiskt reflekterande riktas fokus mot normaliserande praktiker och språket. Här 

granskas normer som är oreflekterade och diskriminerar eller begränsar. Syftet är att ge 

både flickor och pojkar en större repertoar med färre begränsningar. Varken flickor eller 

pojkar ska uppleva att vissa saker inte passar för dem (Hedlin, 2010).  

På förskolan kan det även finnas förskollärare som har den verksamhetsunderlättande 

genusattityden, som karaktäriseras av att barnen måste få utlopp för fler repertoarer i sitt 

identitetsskapande. Här utgår förskolläraren ifrån barnets egen kapacitet, genom att 
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motivera hen till att överskrida könsgränser och experimentera med könsroller. Till 

exempel tas barnens frågor på allvar då var och en får utmana sina föreställningar om 

kön. Med lärarnas öppna och uppriktiga attityd kan nya impulser ges till barnets 

byggande av könsidentiteter eftersom samspelet mellan förskollärare och barn ständigt 

visualiseras. När jämställdheten mellan könen värdesätts och respekteras, betyder detta 

att pojkar inte längre ska refereras som individer och att flickor inte längre ska refereras 

som en grupp som får mindre uppmärksamhet (Sandström, Stier & Sandberg, 2013).  

4.2.3 En stimulerande förskolemiljö  

I forskning om barns lekar lyfts förskolans miljö fram som en betydelsebärande faktor 

för vilka lekar som barnen väljer att leka (Giraldo & Colyar, 2012; Änggård, 2011). Om 

förskollärare omskapar och varierar miljön kan barnens beteende under leken förändras, 

vilket kan leda till att interaktionen förbättras (Shohet & Pnina, 2010). Med detta 

arbetssätt kan förskollärare slå hål på fördomar att lekande pojkar är mindre 

samarbetsvilliga än lekande flickor. Istället vänder förskolläraren blicken mot olika 

miljöfaktorer som skulle kunna leda till pojkars aggressiva beteenden. Pojkarna blir 

hjälpta och inte straffade av miljön (Anderson, Hilton och Wouden Miller, 2003). Ju 

mer tillit barn känner gentemot sina förskollärare desto mer kommer de att leka 

samarbetslekar (Cugmas, 2011).  

Det kan framkomma diskussioner bland förskollärare om barn ska få lov att ta med sig 

sina egna leksaker hemifrån till verksamheten. Bland förskollärare som förbjuder 

barnens egna leksaker görs gränsdragningen tydligast mot pojkarnas typiska leksaker. 

Till exempel ska leksakspistoler hållas utanför förskolan eftersom de sänder ut fel 

signaler. För att stoppa pojkarnas leksaker agerar förskollärare gränspoliser i jakt på 

pojkarnas insmugglade och tabubelagda leksaker. Förskollärarna menar att pojkarnas 

egna leksaker är opedagogiska, i relation till förskolans pedagogiska leksaker 

(Fredricson, 2000). 

 

Andra förskollärare kan ha en mer tillåtande attityd till alla av barnens leksaker. Här 

värderar inte de vuxna barnens leksaker. Detta innebär att varken flickors eller pojkars 

medtagna leksaker ses som ett störande inslag i lekarna. På detta sätt anses inte barnens 

egna leksaker som ett hot mot traditioner eller föreställningar som gäller i förskolan. I 

ett annat arbetslag kan det råda en tillåtande attityd med restriktioner för barnens 

leksaker. Här tillåter förskollärarna leksakerna ibland, till exempel på en bestämd 
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veckodag. Detta kan leda till att flickorna kan få ta med sig könsstereotypa leksaker, 

såsom Barbie och att pojkarna kan ta med sig könsstereotypa leksaker, såsom bilar 

(Fredricson, 2000).  

När barnen leker måste de få lov att utforska olika sätt att vara ”maskulin” och 

”feminin” på. För att miljön ska kunna vara tillåtande ska pojkar kunna utforska både 

”maskulinitet” och ”femininitet” genom att leka med dockor, bära klackarskor och ha 

klänning på sig. När förskollärarna skapat en miljö som främjar jämställdheten får 

barnen aktivt vara med och förändra de traditionella könsstereotyperna. Förskollärare 

som ger barnen frihet att vara vad de vill, oberoende genus, ger barnen en större 

förståelse för världen. Dessa barn har flera möjligheter till att utvecklas som människa, 

istället för att utvecklas till pojkar/män eller till flickor/kvinnor (Giraldo & Colyar, 

2012).  

När barnen leker i naturen får de fler möjligheter att undgå genusdiskurser som tillskrivs 

artefakter. Även om förskollärare aldrig kan ta förgivet att utomhuslekar helt ta bort alla 

typer av könsstereotypiska mönster, kan naturlekarna erbjuda barnen goda möjligheter 

till jämställdheten i leken. Naturmaterial kan ständigt tolkas och omvandlas. Det har 

inte har ett förbestämt syfte utan kan användas till flera olika lekar (Änggård, 2011).  
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5 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt följer en redovisning av Hirdmans teori som synliggör vilka skillnader 

som kan uppstå mellan gruppen män/pojkar och gruppen kvinnor/flickor.  

 

5.1 Hirdmans teori om genusordning/genussystem 

Ojämställdheten finns inbyggd i samhällets alla institutioner; ifrån familjen till 

företagen och ifrån skolan till universitetet. All ojämställdhet ligger till grund för 

genusordningen, som är ett teoretiserande som pekar på ett förödande, entydigt och segt 

mönster av kvinnounderordning. Genusordningen består av två olika stöttepelare; 

isärhållande och mannen som norm (Hirdman, 2014). Den mänskliga kulturen kan ses 

som dess byggstenar (Hirdman, 2003). Detta beror på att segregeringen och hierarkin 

kräver regelbundenheter, vilka skapas av processer, föreställningar och förväntningar 

(Hirdman, 2014). På detta sätt kan den stereotypa genusproduktionen frodas inne i 

människor och ute i samhället (Hirdman, 2003). Med ett genusperspektiv kan 

genusordningen analyseras och synliggöra ordningen av kön och de förväntningar som 

finns (Hirdman, 1992). Det är först vid visandet av hur genus görs och verkar som 

verkligheten konkret kan förändras och genusgörandets fortsatta orättvisor kan stoppas 

(Hirdman, 2003).  

 

5.1.1 Genus som verktyg 

Ordet genus används för att förklara det faktum att människor ”görs” till sitt kön. Det är 

inte det biologiska könet som bestämmer sociala positioner, varande eller tänkande. 

Genus kan beskriva hur män och kvinnor bedöms och vilka konsekvenser det får för 

dem och deras möjligheter, rättigheter och utrymme ute i världen. Genus blir ett redskap 

för att plocka isär vad som anses vara ”manlighet” och ”kvinnlighet” (Hirdman, 1992). 

Om hen förstår genus som tankar/praktiker/vanor/föreställningar skapade av människan 

kan hen sudda ut uppdelningen och nå en förståelse av den dualistiska uppdelningen av 

kön/kropp som två motsatsparter. Med denna insikt blir genus den mäktigaste 

grundstenen i hela genustänkandet (Hirdman, 2003).  

 

5.1.2 Isärhållande  

När världen kategoriseras innebär det att hen skiljer ut och grupperar för att hitta det 

som är lika och hör ihop enligt ett visst system. Med genusordning sorteras kroppar; 



  
  

 20 

manliga där och kvinnliga där (Hirdman, 1998). Han och hon ordnas i kontrasterande 

par som ställs emot varandra (Hirdman (2003). Denna uppdelning kan förstås i 

maskulinitetens första lag: att vara man är att inte vara kvinna (a.a.). Den grundläggande 

sorteringen startar redan före födseln när havande kvinnors magar kommenteras med 

”det blir nog en pojke, som din mage står ut” eller ”det blir nog en flicka, din 

vänstersida verkar mer uppsvullen” (Hirdman, 1998). Själva formerna för ”man” och 

”kvinna” kan variera i historien, men det som är återkommande är att män och kvinnor 

ska hållas isär. Detta betyder att de inte får göra samma saker, vara på samma platser 

eller vara på samma sätt med liknande egenskaper, till exempel får pojkar inte gråta och 

flickor inte sura. Att hålla isär syftar enbart till att skapa mening och makt åt mannen 

(Hirdman, 1992). 

 

5.1.3 Att genusdefiniera föremål 

Uppdelningen mellan man och kvinna förstärks genom att de tilldelas rekvisita som gör 

dem kontrastfyllda. Detta kallas för att genusdefiniera, när saker, ting och företeelser 

kan skifta från att vara maskulina till att bli feminina. Dessa förstärkningsprocesser om 

genus smittar av sig, först på kläderna, sedan på saker, därefter på sysslor och de platser 

där sysslorna görs, för att sedan återföras till kropparna. Denna process demonstrerar att 

genus görs och inte är. Med hjälp av rekvisitan skapas förståelsen av genus som 

abstraktion; ifrån egenskaper, platser, sysslor och saker. Till sist gör situationernas 

genusmakt att vi kan tolka situationer brett, till exempel ser vi det rosa och det ljusblåa 

som att de är fyllda av genus (Hirdman, 2003).  

 

5.1.4 Underordning 

I den västerländska traditionen har otaliga filosofer, författare och vetenskapsmän 

uttalat sig om könen och om könet. I deras beskrivningar om vad en kvinna är, vad en 

kvinna bör vara, vad en kvinna bör göra är det underförstått vad en man är och vad en 

man har på jorden att göra. Vid tal om människor sker en slags produktion eftersom 

genus används för att argumentera för förändringar, förstå omvärlden och människan. 

Att kvinnan ställs i relation till mannen förklaras i maskulinitetens andra lag: att vara 

man är att vara normbärare (Hirdman, 2003). När mannen är normen är han alltings 

mått (Hirdman, 1992). Normen värderar maskuliniteten högre än femininiteten 

(Hirdman, 2014). Underordning kan ses som en djupt kulturellt nedärv självklarhet som 

finns i våra tankar och språk (Hirdman (2003).  
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5.1.5 Att vara man 

Genusordningens logik med mannen som norm utgår ifrån en nivådelad företeelse: 

mannen som norm, i betydelsen ”normalen” och mannen som norm, i betydelsen 

Människan. I den första företeelsen blir mannen prototypen, till exempel för hur en 

läkare eller forskare ska vara (Hirdman, 2003). Det är mannen som spelar 

huvudpersonen. Han tar plats och håller tal, medan kvinnor ständigt måste förhålla sig 

till Honom (Hirdman, 1998). Den maskulina nervositeteten till det ”kvinnliga/feminina” 

gör det svårt för män att röra kvinnors saker, befinna sig på kvinnors tilldelade platser, 

eller tillskrivas kvinnliga egenskaper. Ifall män skulle vilja gå över till kvinnoområden 

måste områdena och sakerna förändras då det anses som skamligt för män att göra 

kvinnosaker. Därför måste det tydligt framgå att det inte handlar om hån eller 

bestraffning när män utför kvinnojobb. I den andra företeelsen, där mannen hänvisas 

som Människan, har det skett dramatiska förändringar under 1900-talet i synen på 

”man/människa” då ingen längre tror på Honom (Hirdman, 2003).   

 

5.1.6 Att bli kvinna 

Genusordningen sorterar kvinnor efter helt andra grunder än män. Kvinnan sorteras via 

den manliga blicken och hur hon är relaterad till män. Kvinnor som sort har alltid 

systematiskt nedvärderats. Med mannen som prototypen blir kvinnan den främmande, 

mindre och sämre sorten. När mannen är den som är människa blir kvinnan 

tillbehöret/Den andra (Hirdman, 1998). Hon föds inte till kvinna, hon görs (Hirdman, 

2003). Det är kvinnors ”annorlundahet” och särart som fungerar som en motor till 

segregeringen (Hirdman, 1998). Som kvinna gäller det att följa mannens villkor och 

anpassa sig. Visserligen kan kvinnor som bryter mot genusarbetsfördelningen få beröm. 

Men om en kvinna går in på manliga områden och gör ”karlasaker” fordras det att hon 

ska förändras (Hirdman, 2003).  

 

5.1.7 Genuskontraktet 

För att kunna peka på hur genusordningen gestaltas i tid och rum används begreppet 

genuskontraktet (Hirdman, 1998). Ordet står för en kulturellt, nervärvd och styrd 

överenskommelse av könens förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Båda könen 

tyngs av dess strukturella tvång, samtidigt som det antyder möjligheter till förhandlingar 

och en förståelse av upplevda fördelar (Hirdman, 2003). I kontraktet finns formaliserade 
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bestämmelser om könens ordning, det vill säga vem som ska göra vad, vem som ska 

vara vad. Det gäller även på fysiska platser och idéer för vad som är manligt respektive 

kvinnligt (Hirdman, 1998). Kontraktet har aldrig handlat om att ha samma möjligheter 

eller begränsningar. Det ska enbart markera tydliga positioner och kontrasterande 

förutsättningar (Hirdman, 2003). Dessa bestämmelser kan vara tydliga eller omedvetna 

(Hirdman, 1992). Med genuskontraktet får genusstereotyperna sin styrka och legitimitet 

eftersom överenskommelserna skapar olika situationer för genusbunden rationalitet, 

upprepning och bekräftelse av genusordningen (Hirdman, 2003).   

 

5.1.8 Att bryta genuskontraktet 

Genusordningen skildrar en statisk bild, där kvinnan är underordnad och mannen är 

driven av en ”extremiserad” kontrakttext dit han inte vill. Detta är den teoretiska bilden 

och den består av absoluta mönster och deras inneboende logiker. Om genuskontraktet 

ska omvandlas kan tre förändringsmekanismer urskiljas. Den första är att undvika 

situationen, den andra är att fly den och den tredje är att förändra den genom att 

förhandla med andra fördelningar, skyldigheter och rättigheter (Hirdman, 2003).  
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6 Metod 
I detta avsnitt följer en redovisning av olika aspekter inför metodvalet, samt hur studien 

praktiskt gått tillväga. 

 

6.1 Etiska överväganden 

Forskningsetik är föränderligt över tid eftersom forskare ställer nya frågor, använder 

nya metoder och arbetar med nya material som genererar i nya forskningsetiska 

problem. Det handlar om att finna en rimlig balans mellan olika intressen som är 

legitima. Ett sådant övervägande är kunskapsintresset; ny kunskap är värdefull och 

skulle kunna bidra till både människans- och samhällets utveckling. Här väger forskaren 

de olika kraven mot varandra, till exempel frågeställningar, metoder och 

deltagargrupper. När forskaren ska utföra god kvalitativ forskning krävs ett viktigt syfte, 

samtidigt som respondenterna kan skyddas. Det är forskaren som alltid hålls ansvarig då 

hen ska kunna förebygga skada och att identiteter inte röjs (Hermerén, 2011). I min 

studie handlade de olika forskningsetiska överväganden om ämnesvalet, metodvalet, 

och deltagarskyddet. Min studie hade nya frågeställningar, använde säkra metoder med 

intervjuer och observationer och samlade in material ifrån sex förskollärare och deras 

barngrupper. Resultatet av denna undersökning kan främja förskolans utvecklingsarbete 

då de medverkande sex förskollärarnas uppfattningar och arbetssätt kan inspirera och 

stödja andra förskollärare till att utveckla och förändra förhållningssättet för den fria 

leken i förskolan. När det gäller min forskning har jag gjort allt i min makt för att inga 

förskollärare, barn eller vårdnadshavare, ska fara illa under genomförandet- eller i 

presentationen av studiens resultat. I intervjuerna har jag varit lyhörd för förskollärarnas 

viljor och betonat att deras svar och deltagande varit frivilligt. I observationerna har jag 

stämt av förskollärarnas och barnens ansiktsuttryck och tal, för att försäkra mig om att 

det varit okej att jag observerat dem under den fria leken. 

 

6.1.1 De fyra forskningsetiska principerna 

Innan forskaren påbörjar sin undersökning bör hen bli medveten om de fyra 

forskningsetiska principerna och hur dessa kan realiseras. Den första principen, 

informationskravet, förklarar att forskaren ska informera sina deltagare om forskningens 

syfte. I den andra principen, samtyckeskravet, tydliggörs att forskaren ska berätta för 

deltagarna att de själva bestämmer över eventuell medverkan i undersökningen. Med 
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den tredje principen, konfidentialitetskravet, ska forskaren försäkra deltagarna om att 

den insamlade data förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt den. I 

den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, ska forskaren intyga att den insamlade 

data endast kommer att användas till det tänkta forskningsområdet (Björkdahl Ordell, 

2007a). I min undersökning har de sex intervjuade förskollärarna och de observerade 

barnens vårdnadshavare informerats skriftligen om de fyra forskningsetiska principerna. 

Alla deltagarna fick ta del av studiens syfte. Sedan har de intervjuade förskollärarna 

tackat ja muntligen medan barnens vårdnadshavare fått ge sitt medgivande i en 

underskriven blankett. I denna förklarades att det är jag som har tillgång till data och 

kommer sammanställa data enbart till denna undersökning (se bilaga 1, 2 och 3). För att 

ytterligare skydda informanternas identiteter kommer jag att använda figurerade namn 

för förskolorna och förskollärarna så att inte någons medverkan kan spåras.   

 

6.1.2 Forskning om barn 

Med undersökningar kan forskares förståelse växa över barnens liv, intressen, 

kapaciteter och behov. Men barnen är själva källan till kunskaper om sina åsikter och 

erfarenheter (Alderson, 2008). Bland många forskare finns inte den kompetensen att 

tillgodose och lyssna på vad barnen har att säga (Roberts, 2008). Barnforskningen 

skulle kunna göra framsteg om forskare bättre uppmärksammade hur barnen 

kommunicerar med vuxna istället för att forska om barnen (Christensen & James, 2008). 

Om vuxna ska kunna förstå hur barnen tänker och vilka relationer som finns 

runtomkring dem skulle lekobservationer kunna ge den mest intressanta informationen 

om barnens vardag (Løkken & Søbstad, 1995). I min studie har barn deltagit under 

observationerna eftersom att jag observerat hur förskollärare interagerar med barnen 

under den fria leken. I observationen lyssnade jag till vad barnen gjorde och sa, vilket 

kan ha lett till en större kännedom om hur flickor och pojkar agerar och tänker om olika 

leksaker och lekplatser. Genom att skriva ned barnens kroppsuttryck och deras 

lekinnehåll förde studien in fler dimensioner av barns kommunikationssätt. I mina 

lekobservationer har jag kommit närmare barnens relationer till förskollärarna och hur 

dessa kan påverka den fria leken på förskolan.  

 

6.2 Datainsamlingsmetoder 

I forskning om barn förekommer olika metodval, där forskaren väljer mellan alltifrån 

enkäter till observationer (Alderson, 2008). Varje undersökning som genomförs måste 
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ha ett tydligt syfte som ska kunna förklaras med hjälp av metoden (Hermerén, 2011). 

Det finns ingen metod som ensam kan producera all den kunskap som behövs för en 

undersökning (Qvorturp, 2008). Av denna anledning använder många forskare sig av 

metodologisk triangulering och undersöker samma sak med hjälp av flera olika tekniker 

(Killström, 2007a). En annan aspekt i metodvalet är skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ undersökning. I den senare vill forskaren se helheten och studera fenomen i 

sin rätta och ”naturliga” miljö. De kvalitativa metoderna inriktas mer på att finna 

förståelser snarare än förklaringar (Løkken & Søbstad, 1995). I min studie har jag valt 

intervjuer och observationer som metoder. Metodtrianguleringen kan öka trovärdigheten 

och bredda förståelsen för det undersökta. Båda metoderna är kvalitativa och beskriver 

varsin del av verkligheten för hur genus kan förstås i den fria leken. Metoderna skapar 

en helhetsbild; från intervjuerna där förskollärarnas uppfattningar synliggörs till 

observationerna där förskollärarnas praktiska agerande visas.  

 

6.2.1 Intervjuer 

Intervjun är den vanligaste metoden vid lärarexamensarbeten eftersom den kan ge rätt 

kunskaper som kan omsättas direkt i läraryrket (Johansson & Svedner, 2006). 

Intervjuerna fokuserar på respondentens uppfattningar och erfarenheter (Killström, 

2007). Metoden har inga färdiga svar för hur en intervju ska vara eller hur den ska 

fungera (Løkken & Søbstad, 1995). Vid intervjun kan forskaren behöva ställa ett par 

uppvärmningsfrågor och även vänta in deltagaren om tystnad inträffar under intervjun 

(Killström, 2007b). I den kvalitativa intervjun har forskaren endast sina frågeområden 

bestämda i förväg. Detta medför att frågorna är varierande ifrån intervju till intervju 

(Johansson & Svedner, 2006). Dessa intervjuer kallas ”djupintervjuer” och utmärks av 

sin ostrukturerade utformning. I intervjuerna kan den personliga kontakten hjälpa till att 

lösa oklarheter på plats vilket gör det möjligt för att ställa fler komplicerade frågor 

(Lantz, 2011). Under intervjun kan forskaren använda arbetssättet ”speglingen” genom 

att sammanfatta vad den intervjuade sagt för att ge chansen att utveckla resonemang och 

förtydliga sig, till exempel ”du menar att…” Forskaren ska också uppmuntra 

intervjupersonerna att erinra sig om konkreta händelser, till exempel ”kan du ge 

exempel när …” När forskaren ber om erfarenhetsberättelser minskar även risken att 

informanten försöker vinkla sina svar beroende på vad hen tror att forskaren vill höra 

(Johansson & Svedner, 2006). I min undersökning har jag intervjuat sex förskollärare 

om deras tankar och kunskaper om barns könsroller och vuxnas arbetssätt med genus i 
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den fria leken. Jag intervjuade varje förskollärare enskilt. Jag använde mig av en 

flexibel intervjumall (se bilaga 4) så att mina frågeområden kunde besvaras. 

Intervjumetoden lämpade sig väl eftersom strukturen med att följa upp förskollärarnas 

svar gjorde det möjligt för mig att skräddarsy fler frågor till varje förskollärare. Jag 

kunde lyssna mer aktivt och ställa mer specifika frågor till förskollärarna beroende på 

hur de svarade och vad de fann aktuellt och intressant för studien. När frågorna kunde 

varieras efter förskollärarnas svar fortsattes deras resonemang att vidareutvecklas enligt 

deras tankegångar. Sedan inspirerades jag av arbetssättet ”speglingen” i intervjun 

eftersom den uppmuntrade förskollärarna till att berätta mer om sina upplevelser. Som 

forskare kunde jag direkt återkoppla det sagda och reda ut eventuella missförstånd på 

plats. Jag efterfrågade, så långt det var möjligt, konkreta exempel så att förskollärarna 

skulle kunna berätta utefter sina egna erfarenhetsbanker som förskollärare i den fria 

leken.   

 

6.2.2 Observationer 

Observationsmetoden är den mest givande och den mest krävande arbetsmetoden för 

lärarstudenter (Johansson & Svedner, 2006). När forskaren observerar iakttar hen med 

sina sinnen vad som händer i omgivningen. Forskaren väljer ut olika aspekter av 

verkligheten eftersom att det är omöjligt att observera allt samtidigt (Løkken & Søbstad, 

1995). I förskolans verklighet finns det mycket av det som vuxna tar för givet som gör 

att de agerar efter ett så kallat ”sunt förnuft”. Men dessa självklara och naturliga 

ageranden måste också kunna problematiseras (a.a.). Det är forskarens frågeställningar 

som ska styra vad det är som ska observeras och detta ska göras värderingsfritt, 

detaljerat och precist (Johansson & Svedner, 2006). Det gäller att studera omvärlden 

”som den är” och beskriva den utan att ändra förutsättningarna eller påverka 

kontexterna (Lantz, 2011). På detta sätt kan observationer fånga mänskligt beteende och 

samla in tillförlitlig data på individnivå eftersom metoden inte är beroende av 

deltagarens minne av olika händelser (a.a.). Inom observationsmetoden finns 

arbetssättet löpande protokoll där forskaren observerar med hjälp av penna och papper 

och antecknar så mycket som möjligt under en viss tid (Johansson & Svedner, 2006). 

Användningen av löpande protokoll är den vanligaste observationsformen i förskolan. 

Varje handling beskrivs sedan episod för episod allteftersom den utspelar sig. Parallellt 

med handlingen skriver forskaren reflektioner (Løkken & Søbstad, 1995). I min studie 

har jag observerat hur sex förskollärarna agerar och bemöter sin barngrupp under den 
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fria leken på förskolan. Observationsmetoden passade bra in på min undersökning 

eftersom den synliggjorde förskollärarnas tankar och handlande om genus i leken. När 

jag med egna ögon observerade kunde jag notera och problematisera sådant som 

förskollärarna kanske inte själva kunnat reflektera över i samspelet med lekande flickor 

och pojkar. Som forskande observatör tog jag tillvara på detaljerna och beskrev 

händelserna utan att värdera dem. Jag använde mig av arbetssättet löpande protokoll och 

antecknade så mycket jag kunde av barnens fria lek under en heldag på de två olika 

förskolorna. Med iakttagelser kunde jag sätta förskollärarnas yrkesroll i fokus och 

observera hur deras tankar och tänkta genusarbete gick tillväga i praktiken. Med mitt 

protokoll kunde jag få en fingervisning om hur samspelet pågick under den fria leken 

och vilka genuslekar och genusarbete som förekom på de två förskolorna.  

 

6.2.3 Urval och avgränsningar 

Innan intervjuerna och observationerna kan genomföras ska forskaren besluta sig om 

vilka det är som ska besvara frågorna och vilka som ska bli föremål för observationerna. 

Dessa personer räknas till urvalsgruppen och bör ha egna erfarenheter om det som ska 

undersökas (Killström, 2007a). I min studie har två förskolor deltagit. Dessa valdes ut 

slumpmässigt då jag inte tidigare varit i kontakt med dem. Detta val gjordes för att 

minimera risken att mina erfarenheter och åsikter ifrån förskolorna skulle påverka 

undersökningens genomförande eller tolkning av resultatet. Båda förskolorna har fri lek 

och strävar efter att flickor och pojkar ska få samma möjligheter och rättigheter under 

den fria leken. Förskolorna befinner sig på olika upptagningsområde vilket möjliggör 

jämförelser av barnens genuslekar och förskollärarnas genusarbete. Det är sammanlagt 

sex förskollärare som deltar i studien. De har olika bakgrunder och 

arbetslivserfarenheter. Gemensamt för de alla är att de talar utifrån sitt yrke som 

förskollärare och har gått med på att dela med sig av deras genusarbete. 

 

6.2.4 Bortfall 

I forskningen betyder bortfall att de personer som finns med i det planerade urvalet som 

gjordes ifrån urvalsramen, helt eller delvis, inte kom med i det slutgiltiga genomförda 

urvalet av individer. Om vissa personer har större benägenhet för att bli 

bortfallsindivider kan det leda till grova fel i den aktuella undersökningen. Detta beror 

på att urvalet riskerar att vara över- eller underrepresenterade av kategorier med 

respondenter som inte är representativa för den population som ska studeras (Lantz, 
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2011). I min genomförda studie tillfrågades nio stycken förskolor, varav två förskolor 

kunde och ville delta. I bortfallet, som bestod av sju andra förskolor, beskrevs 

arbetsbördan, omorganisering, inskolning, renovering och ointresse som skäl till att inte 

delta. Eftersom att orsakerna för bortfallsförskolorna var så pass gemensamma och 

snarlika kan jag konstatera att den genomförda undersökningen troligtvis varken är 

över- eller underrepresenterade av vissa informanter. Istället var det ovanstående skäl 

som var mer avgörande för förskolornas deltagande och därmed bortom min kontroll 

som forskare. Bland de deltagande förskolorna beskrevs ingen pågående 

omorganisering, inskolning eller renovering vilket kan ha bidragit till deras möjlighet 

och välvilja att delta i studien.  

 

6.2.5 Presentation av informanter 

I undersökningen kommer sex stycken förskollärare, ifrån två olika förskolor, att delta i 

enskilda intervjuer och observationer under den fria leken. Jag kommer använda fiktiva 

namn för förskolorna och förskollärarna. Förskolan A är kommunal och belägen i ett 

villaområde utanför en mellanstor svensk stad. Förskolan har fem avdelningar med 

utvidgade syskongrupper, där barnen är mellan 1-5 år gamla. Här är det en 

åldersintegrerad avdelning som representeras i studien. På förskolan A arbetar Nadja 

som är en kvinnlig förskollärare med 37 års arbetserfarenhet, Lilly som är en kvinnlig 

förskollärare med 10 års arbetserfarenhet och Stina som är en kvinnlig förskollärare 

med 40 års arbetserfarenhet. Vidare över till förskolan B, som är kommunal och belägen 

i en förort till en mellanstor svensk stad, byggd under 1960-talet. Förskolan har två 

avdelningar som är åldersindelade, där barnen är 1-2år respektive 3-5år gamla. Här är 

det storbarnsavdelningen som representeras i studien. På förskolan B arbetar Saga som 

är en kvinnlig förskollärare med 1,5 års arbetserfarenhet, Nova som är en kvinnlig 

förskollärare med 1,5 års arbetserfarenhet, och Hilda som är en kvinnlig förskollärare 

med 28 års arbetserfarenhet.  

 

6.2.6 Procedur 

Efter att forskaren valt urvalsgrupp, datainsamlingsmetoder och fått samtycke till 

deltagande fodras planering för de praktiska delarna av undersökningen (Killström, 

2007). Forskare kan välja att använda besöksintervju vilket innebär att hen uppsöker 

respondenten på dennes arbetsplats för att genomföra intervjun (Lantz, 2011). Forskaren 

som använder sig av observation med ett löpande protokoll kan direkt börja med att 
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registrera olika aspekter. Vid observation behövs skrivmaterial och att forskaren 

förbereder sig mentalt så hen är vaken och uppmärksam som observatör. Vidare bör 

forskaren hitta en ostörd plats där hen ser vad som sker och sedan löpande anteckna sina 

observationer (Løkken & Søbstad, 1995). Med en öppen observation visar forskaren sin 

närvaro för deltagarna. I den osystematiska observationen observeras det som sker i 

stunden, vilket inte kan planeras i förväg. Observationen kan kräva att forskaren blir 

deltagande och ingriper i vissa situationer, för att sedan observera ostört och vara 

åskådare i andra situationer (Løkken & Søbstad, 1995). Som en första kontakt mailade 

jag till förskolorna (se bilaga 1) och därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna och 

observationerna via ett telefonsamtal till de två förskolorna. När jag intervjuade de sex 

förskollärarna fick jag tillåtelse att spela in. Med papper och penna skrev jag ned citat 

och ord som förskollärarna använde så att jag kunde gå tillbaka till deras tankar under 

intervjuns gång. Jag valde besöksintervjuer som ägde rum på förskolorna i ett lugnt och 

enskilt rum utan andra vuxna eller barn. Vi satt mittemot varandra på ett avstånd som 

möjliggjorde naturlig ögonkontakt. Intervjulängden pendlade mellan femton till trettio 

minuter. Med denna tidsram användes tiden väl och ingen part behövde stressa. När jag 

observerade kom jag utvilad och förberedd med papper och penna. Efter att ha 

presenterat mig för barnen och berättat vad jag skulle göra satte jag mig på 

golvet/marken en bit ifrån förskollärarna och barnen, men ändå så pass nära att jag utan 

problem kunde höra och se vad som sas och gjordes under barnens fria lek. Detta gjorde 

mig fullt synlig för både förskollärare och barn i observationen. Jag försökte att inte 

påverka och ingripa i barnens lek, men avstyrde kränkningar och fysiskt våld som 

skedde framför mina ögon i barngruppen när ingen vuxen var närvarande.  

 

6.2.7 Bearbetning av data 

Efter de inspelade intervjuerna transkriberades de sex förskollärarnas svar. Därefter 

läste jag igenom transkriberingen flera gånger för att upptäcka likheter och skillnader 

mellan de två arbetslagen när det gällde deras uppfattningar, tankar och strategier. 

Fortsättningsvis bearbetades den insamlade datan genom att jämföra de enskilda 

förskollärararnas intervjusvar med varandra för att finna fler återkommande mönster. 

Jag tog beslutet att markera belysande citat från varje förskollärare för att styrka 

undersökningens resultat och undvika påståenden om förfalskning av studien. I ett sista 

skede ställde jag intervjusvaren i relation till observationsmaterialet. 
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De utförda observationerna skrevs som en fältanteckning som innehöll episoder med 

både handlingar och tal från de sex förskollärarna och deras respektive barngrupp. Vid 

flera tillfällen gick jag tillbaka till transkriberingarna för att säkerställa att deras svar 

inte fallit bort utan att det fortfarande var deras röster som speglades i resultatet. 

Detsamma gällde observationsmaterialet som lades in under kategorierna. Utifrån 

studiens syfte och den insamlade data kunde jag urskilja följande teman som kom att bli 

huvudrubriker i resultatavsnittet; Flickors lekdomäner, Pojkars lekdomäner, Neutrala 

lekdomäner, Gränsöverskridande lekdomäner, Strategier på förskolan A och Strategier 

på förskolan B. I dessa teman finns citat från den enskilda intervjun och även 

observationsmaterialet. Dessa teman följs även av en kort sammanfattning och hur den 

tidigare forskningen och Hirdmans teori ställde sig till detta. 

 

6.2.8 Validitet och reliabilitet 

I forskningen redogör validitet för hur väl forskaren lyckats mäta det hen ville mäta i 

studien. Validiteten är beroende av forskarens val av rätt mätinstrument för studiens 

syfte. I själva genomförandet måste forskaren kunna garantera att det valda 

mätinstrumentet tillämpas och genomförs på rätt sätt. Vid bearbetning och presentation 

får inte felaktiga systematiska slutsatser dras (Lantz, 2011). I kvalitativa studier ses 

kommunicerbarhet som ett mått på validiteten då läsarna ska kunna förstå resultatet och 

det som beskrivs. Forskaren kan även försäkra sig om bra validitet genom att använda 

metodologisk triangulering. Ett annat sätt är att genomföra en ”provstudie” för att testa 

intervjufrågorna på en grupp som liknar den som ska studeras. Här kan forskaren 

undvika eventuella problem i huvudstudien. Forskningens reliabilitet handlar om 

undersökningens tillförlitlighet. Den kan bero på om forskaren är van att observera eller 

intervjua (Killström, 2007a). För att få en hög reliabilitet behöver forskaren ha samma 

resultat efter upprepade mätningar. Om reliabiliteten ska öka kan noteringar göras om 

hur metoderna genomfördes (Johansson & Svedner, 2006). Ytterligare höjning av 

reliabiliteten kan ges med bandinspelning vid intervju där allt som sägs kommer med då 

forskaren inte behöver tolka direkt (Killström, 2007a). I min undersökning har jag 

kunnat mäta sex förskollärares uppfattningar om genuslekar och hur de arbetar för att ge 

flickor och pojkar samma chanser i den fria leken. Detta ger studien en hög validitet 

eftersom intervjuerna och observationerna visade sig vara rätt mätinstrument för 

studiens syfte. Vidare kommunicerar jag som forskare på ett grundligt och enkelt sätt så 

att läsarna ska kunna förstå det beskrivna. Dessutom har jag valt två metoder som 
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kompletterar varandra vilket ger läsarna ytterligare kännedom om olika aspekter av 

genus i den fria leken. Men jag har inte kunnat genomföra en ”provstudie” på grund av 

tidsmässiga orsaker. När det gäller undersökningens reliabilitet kan även den räknas 

som hög eftersom jag är van att intervjua förskollärare, samt observera barn och vuxna 

på förskolor. Jag har även stärkt studiens tillförlitlighet när jag skrivit ned hur 

intervjuerna och observationerna praktiskt utfördes, samt bandat de sex förskollärarnas 

intervjuer. Med bandinspelningarna har jag sluppit att direkt tolka vad de sagt och 

därmed fått med mig alla betydelsefulla citat.  

 

6.2.9 Generaliserbarhet 

I den genomförda undersökningen ska forskaren kunna peka på för- och nackdelar med 

utformningen av studien. Här sätts resultatets tillförlitlighet, giltighet och 

generaliserbarhet i relation till den valda metoden (Karlsson, 2007). Det som är 

utmärkande för kvalitativa studier är att forskaren inte strävar efter generella, hen 

försöker istället sätta sig in i andras perspektiv för att kunna få en ökad förståelse av den 

egna och andras situationer (Killström, 2007a). I min undersökning används intervjuer 

och observationer som två metoder. Studien utgår inte ifrån att vara heltäckande och 

generaliserbar för alla förskolor, förskollärare och barn i hela Sverige. Studien täcker 

enbart hur sex förskollärare, ifrån två olika förskolor, uppfattar och arbetar med genus i 

den fria leken. När jag både intervjuat och observerat de sex förskollärarna med sin 

barngrupp står deras egna tankar och erfarenheter i fokus. Som läsare ges en ingång i 

hur dessa sex förskollärare förhåller sig till ämnet, vilket kan ge en ökad förståelse för 

dessa sex förskollärares olika situationer under den fria leken.  

 

6.2.10 Metodkritik 

Nackdelen med intervjumetoden är att intervjuaren omedvetet kan råka påverka 

respondenten i sitt tonfall eller förklarande av någon fråga. Detta kallas för intervjuar-

effekten och kan leda till att felaktiga resultat uppkommer (Lantz, 2011). Ett annat 

problem kan uppstå om forskaren ställer ledande frågor som hen i förväg har tänkt ”är 

det rätta svaret”. Intervjuaren kan behöva öva sig på att hålla tillbaka sina tankar 

(Killström, 2007b). Nackdelen med observationsmetoden kan vara att individer ändrar 

sitt beteende för att de vet om att de blir observerade, vilket i sin tur innebär att 

resultatet blir missvisande (Lantz, 2011). I min genomförda studie tar jag intervju- och 

observationsmetodernas nackdelar på fullt allvar. Jag har noga övervägt hur jag ska 
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använda och analysera mina mätinstrument på bästa sätt. Under intervjun försökte jag 

att vara objektiv och inte värdera det som informanterna sa. Jag använde inga 

nedlåtande eller uppmuntrande tonfall. Dessutom förklarade jag enkelt och kortfattat 

ifall respondenterna behövde hjälp med att förstå någon fråga. När jag medvetengjorde 

min egen roll och påverkan som forskare koncentrerade jag mig på informantens svar 

och tankar. Under observationerna var jag neutral i mitt ansiktsuttryck och tog varken 

förskollärarnas- eller barnens parti vid konflikter i lekarna. När det gäller metodvalet 

hade visserligen både fokusgrupper och enkäter varit realiserbara. De sex förskollärarna 

hade kunnat samlas i hel grupp vilket säkerligen hade medfört intressanta aspekter. Med 

enkäter hade jag besparat mig resan till förskolorna, i och med att de kunde fylla i 

enkäten själva. Metodvalet hade även möjliggjort att fler förskolor kunnat vara med i 

studien. Men det som gjorde att jag valde bort metoderna var tidsaspekten. Som ensam 

forskare vid fokusgrupper hade jag själv behövt agera både moderator och observatör, 

för att i efterhand lyssna igenom vem som sa vad och sedan transkriberat deras samtal. 

Med enkäter hade jag behövt utöka mitt urval vilket hade försvårat för genomförandet 

av min undersökning eftersom de sju av nio tillfrågade förskolor angav goda skäl till att 

inte kunna delta inom tidsramen för examensarbetet.  
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7 Resultat och analys 
I detta avsnitt följer en redovisning av resultatet som sammanställs med citat och 

observationer ifrån de sex medverkande förskollärarna. Resultatet har delats in i olika 

teman som presenteras nedan. 

 

7.1 Flickors lekdomäner 

Intervjusvaren visar att fyra utav sex förskollärare har könsstereotypa erfarenheter och 

tankar om flickors lekar och varför flickor väljer dessa lekar. Enligt Nadja kan det bero 

på att flickor är lugna.  

 
Nadja, förskolan A: ”Hm... Kanske att rita, teckna… Och dom leker i vårt dockskåp rättså 

mycket[…] Kanske att dom är lugna” 

 

Följande utdrag från förskollärarna på förskolan A och B kan illustrera vilka lekar 

flickor anses leka och vilka skäl som kan ligga till grund för flickors lekval.  

 

Lilly, förskolan A: ”Men också att sitta och måla, i målarrummet är dom mycket ofta med[…] 

Vad heter det, dockskåpet, med dom små prinssessorna och dom lekar[…] Jag vet inte riktigt, 

om det är något som sitter i… Man försöker ju att inte påverka dom till att göra det ändå men 

det känns som att dom bara på något sätt väljer det ändå” 

 

Saga, förskolan B: ”Ja men dockebo är nog det enda som jag kan tänka mig är köns, om man 

tänker gammalt sätt att man kanske ser det som en mer tjejgrej[…] Det skulle nog vara lite där 

att laga mat och duka[…] Men jag ser inte att våra barn leker så jämt, dom gör det också, att 

dom dukar och sådär men inte att dom städar jämt[…] Jag tror det är gammalt, det sitter i, jag 

vet ju att det är vissa som får hjälpa till med sånt hemma” 

 
Nova, förskolan B: ”Många leker ju i dockebo[…] Dom gillar mycket rollek. Att leva sig in i 

någon annan roll, det gillar dom ju. Just nu men innan så var det mycket lego, dom byggde 

jättemycket innan[…] Tjejer klär sig som poliser och brandmän och… Ingenting som jag 

märker så, dom lagar mat och alltså sådär, du vet som samhället kan utspegla olika könsroller” 

 

Från observationsdagen på förskolan A bekräftas Nadjas och Lillys uttalande om att 

flickor föredrar att leka vissa lekar. Till exempel observeras att flickor mestadels sitter 

och ritar. I observationsmaterialet är detta en lek som flickor frekvent återkommer till. 
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Målarrummet framstår som en plats där förskollärarna brukar närvara, där de servar 

flickor med olika material och samtalar med dem om deras teckningar/målningar. Dock 

saknas observationsmaterial där flickor leker med dockskåpet, men flickor observeras 

leka med prinsessfigurer i bygg- och konstruktionshörnan. 

 

Från observationsdagen på förskolan B styrker Sagas och Novas skildring om att flickor 

föredrar att leka vissa lekar. Till exempel observeras att flickor oftast leker i dockebo. I 

observationsmaterialet är detta en lek som flickor ständigt återkommer till. Dockebo 

framstår som en plats där förskollärarna inte närvarar. Däremot leker flickor en liknande 

lek på förskolans utegård i förskolans lekstuga. I denna lek brukar förskollärare deltar, 

där de hjälper till med ”maten”. De frågar även flickorna vem som fyller år idag och 

vilka gäster flickorna ska bjuda.  

 

7.1.1 Sammanfattning och analys  

Det finns både likheter och skillnader mellan förskollärares upplevelser och 

förväntningar av flickors lekval. Majoriteten har könsstereotypiska uppfattningar om 

flickors lekval och varför flickor leker dessa lekar. På förskolan A anses flickor bland 

annat leka med dockskåpet och på förskolan B anses flickor bland annat leka i dockebo. 

Därmed förväntas flickorna på förskolan A och B ha symbollekar, vilket Cugmas 

(2010) avser som utmärkande för flickors traditionella lekar. I forskningen räknar 

Cherney och Dempsey (2010) hus och slott som ”feminina” leksaker som flickor 

förväntas att leka med. I Lillys uttalande och från observationerna på förskolan A finns 

motsvarande lekar, till exempel förväntas flickor leka prinsesslekar med dockskåpet och 

har observerats leka med prinsessfigurer i bygg- och konstruktionshörnan. I den tidigare 

forskningen hävdar Berg och Nelson (2006) och Tõugu, Tulviste och Suits (2014) att 

flickors lekar har inslag av dynamiskt berättande och relationellt förhållningsätt. På 

förskolan B kan det i Novas uttalande tolkas som att detta finns med i dockebos rollekar 

när de anses leka rollerna poliser och brandmän. 

 

I de enskilda intervjuerna med Saga och Nova och i observationerna från förskolan B 

finns beskrivningar av dockebo, där flickor leker att de lagar mat, dukar och städar. Den 

senare leken kan motsvara Änggårds (2011) familjelek, där främst flickor leker. 

Familjeleken inspireras av matlagning och omvårdnad av barn (a.a.). I motsats till 

Hellmans (2010) forskning där flickorna i denna lek tilldelar pojkar och yngre barn den 
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passiva bebisrollen är detta inget som Saga eller Nova tar fasta på i sina enskilda samtal 

eller något som framkommer i observationsmaterialet ifrån förskolan B. Däremot kan 

flickors lek i dockebo på förskolan B motsvara den kategori som Lynch (2015) kallar 

för dramalekar för flickor. I den enskilda intervjun säger Saga att dockebo är köns och 

mer en ”tjejgrej” vilket Lynchs (2015) intervjuade förskollärare också påtalar när de 

betraktar leken i hemvrån som att den ”ägs” av flickorna. Sedan går Lynchs (2015) 

intervjuade förskollärare steget längre i sina uttalanden genom att påstå att mycket av 

materialet och lekarna som leks på förskolan är typiska ”flicklekar”. I de enskilda 

intervjuerna med Saga och Nova finns det inga tecken som kan tyda på att de upplever 

att flickorna erbjuds mer material än pojkar medan Lynchs (2015) intervjuade 

förskollärare uttrycker dåligt samvete över detta. 

 

Det finns en gemensam motsättning mellan förskollärarna på förskolan A och B och 

Månssons (2000) avhandling som handlar om hur förskollärare tillskriver flickor 

egenskaper. I Månssons (2000) forskning tillskriver förskollärare flickor självständiga 

egenskaper och uppmärksammar flickors intellekt. I de enskilda intervjuerna med 

förskollärarna, på förskolan A och B, tillskriver de flickor bland annat som lugna 

respektive vana hushållsmedhjälpare på hemmaplan. Med genussystemet som teoretiskt 

ramverk framhåller Hirdman (2014) begreppet isärhållande som centralt, då det skiljer 

mellan män och kvinnor. Med regelbundenheter av föreställningar och förväntningar 

skapas genusordningen (a.a.). Män och kvinnor ska hållas isär för att de inte får göra 

samma saker, vara på samma platser eller vara på samma sätt med liknande egenskaper. 

En annan skillnad mellan hur män och kvinnor bemöts är att kvinnor alltid blir sorterade 

efter den manliga blicken, det vill säga hur hon är relaterad till mannen. Att bli kvinna 

är detsamma som att alltid bli nedvärderad (Hirdman, 1998). Detta kallar Hirdman 

(2003) för underordning, vilket är en djupt kulturell nedärvd självklarhet som finns i 

våra tankar och språk. Hon föds inte till kvinna utan görs till kvinna. Kvinnor kan få 

beröm om de bryter genusfördelningen, men de måste alltid förändras för att få tillträde 

till manliga områden (a.a.). Hirdmans (2014) teori är aktuell i denna studie då 

förskollärarna skiljer mellan flickors och pojkars lekar. Detta isärhållande kan få 

betydelse för hur förskollärare tillskriver flickor olika egenskaper som inverkar på vilka 

lekar och leksaker som finns tillgängliga för flickorna i den fria leken.  
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7.2 Pojkars lekdomäner 

Intervjusvaren visar att fem utav sex förskollärare har könsstereotypa erfarenheter och 

tankar om pojkars lekar och varför pojkar väljer dessa lekar. Enligt Lilly kan det bero på 

pojkars rörelsebehov.  

 
Lilly, förskolan A: ”Bygga, bygglek och konstruktion är också mycket[…] Pojkarna brukar väl 

mest vilja börja bygga[…] Nu och sen dels också så leker dom ju också mycket med springlekar 

härinne. Eller vill gärna fram och tillbaka utan att hamna på något bra ställe utan bara fara 

runt… Jag vet inte om dom har mer behov av att röra sig kanske” 

 

Följande utdrag från de enskilda intervjuerna från förskollärarna på förskolan A och B 

kan exemplifiera vilka lekar som pojkar anses leka och vilka olika förklaringar som kan 

motivera pojkars lekval.  

 
Nadja, förskolan A: ”Många pojkar tycker bättre om att vara ute. Och då har man mer 

rörelsebehov och då kan man röra sig fritt. Man är inte på varandra så nära[…] Dom leker 

mycket jagarlekar[…] Ibland så är det större pojkar, att dom leker Hero, actionman eller vad 

det är dom leker, med pinnar och så… Dom springer… Star Wars tror jag dom leker ibland. 

Och så där va, då tror jag bara att det är pojkar med, dom försvinner därifrån flickorna då[…] 

Jag tror att dom tycker det är lite jobbigt och lite våldsamt och så…” 

 

Stina, förskolan A: ”Ja men man kan nog se att det är pojkarna som leker mera med 

bygglekar[…] Nu har vi ju så mycket pojkar och så och att vi erbjuder mycket byggmaterial så 

jag vet inte om det är därför” 

 

Saga, förskolan B: ”Det kanske är mer pojkar vid legot. Sen finns det tjejer där också men 

merparten är nog pojkar där[…] Jag vet inte… Om dom är mer för att bygga kanske” 

 

Nova, förskolan B: ”Och sen har vi även en liten naturvetenskapshörna, den gillar dom[…] 

Den är ny, den är rätt ny och ny placerad så den är jättepopulär nu” 

 

Från observationsdagen på förskolan A stöds Lillys och Stinas beskrivning om att 

pojkar föredrar att leka vissa lekar. Till exempel observeras att pojkarna ofta leker i 

bygg- och konstruktionshörnan. I observationsmaterialet är detta en lek som pojkar 

vanligtvis återkommer till. Bygg- och konstruktionshörnan framstår som en plats där 
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förskollärarna brukar närvara och samtala med pojkar om hur de ska bygga och vilka 

material de ska använda. Ytterligare stärks Lillys och Nadjas skildring om pojkars 

spring- och jagarlek där det observeras att pojkar springer och jagar varandra både 

inomhus och utomhus. I observationsmaterialet är detta en lek som varken förskollärare 

eller flickor deltar i. Det observeras att förskollärare och flickor fungerar som måltavlor 

för pojkars spring- och jagarlek, då de jagas av pojkar eller att springs in i av pojkar 

som jagar varandra. 

 

Från observationsdagen på förskolan B intygar Sagas och Novas uttalande om att pojkar 

väljer att leka vissa lekar framför andra. Till exempel observeras att pojkarna främst 

leker i bygg- och konstruktionshörnan. I observationsmaterialet är detta en lek som 

pojkar brukar återkomma till. I likhet med observationerna på förskolan A så närvarar 

även förskollärare på förskolan B på denna lekplats. Men till skillnad från förskollärarna 

på förskolan A så observeras det att förskollärarna på förskolan B pendlar mellan att 

antingen vara tysta eller samtala med barnen om deras byggen. I det första fallet iakttar 

förskollärarna barnens bygglek medan förskollärarna i det senare fallet är med barnen 

och bygger tillsammans med dem. I motsats till Novas påstående finns inga 

observationer som kan styrka att pojkar föredrar att leka i naturvetenskapshörnan, då de 

inte befinner sig på denna plats när observationerna pågår under observationsdagen på 

förskolan B.  

 

7.2.1 Sammanfattning och analys  

Det finns både likheter och skillnader mellan förskollärares upplevelser och 

förväntningar av pojkars lekval. Majoriteten har könsstereotypiska uppfattningar om 

pojkars lekval och varför pojkar leker dessa lekar. På förskolan A anses pojkar bland 

annat springa och jaga varandra och på förskolan B anses pojkar bland annat bygga och 

leka i naturvetenskapshörnan. Båda förskolorna nämner också bygglekar, vilket Hedlin 

och Gunnarsson (2014) framställer som välbekanta lekar som pojkar i tidig ålder börjar 

leka. Detta kan förklaras med att den tekniska leken betraktas som ”maskulint” kodad 

(a.a.). Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) vidareutvecklar att tekniska aktiviteter 

med konstruktioner är meningsfulla i pojkars lekar. I intervjusvaren på förskolan A och 

B är flertalet förskollärare eniga om att byggleken är ett populärt lekval bland pojkar i 

den fria leken. I den enskilda intervjun tillskriver till exempel Stina att pojkar leker 

bygglekar för att förskolan A erbjuder mycket byggmaterial. I det enskilda samtalet 
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tillskriver till exempel Saga att pojkar leker vid legot för att de anses vara ”mer” för att 

bygga. 

 

På förskolan A visar intervjusvaren och observationerna att pojkar leker jagar- och 

springleken, där de jagar och springer efter varandra. I den tidigare forskningen har 

Änggård (2011) beskrivit en motsvarande variant i krig- och hjälteleken. Denna leks 

livligt av bara pojkar, är fysisk och uppmanar till könsstereotypa positioner av 

maskulinitet mellan pojkar (a.a.). I studien om förskolan berättar Nadja att det bara är 

pojkar som leker denna lek. Nadja framhåller att flickor kan uppleva denna lek som 

våldsam, då pojkar i jagar- och springleken springer efter varandra och använder pinnar 

som lekmaterial. I intervjuerna med förskollärarna på förskolan A och B tillskriver båda 

arbetslagen pojkar egenskaper när de motiverar varför pojkar föredrar vissa lekar. På 

förskolan A tillskrivs pojkar bland annat ha stora rörelsebehov medan på förskolan 

tillskrivs pojkar bland annat vara ”mer” för att bygga. När det gäller pojkarnas stora 

rörelsebehov vidareutvecklas detta resonemang i Hellmans (2010) avhandling där 

förskollärarna likställer stora kroppsrörelser som ”typiska pojkar”. Om flickorna agerar 

likadant som pojkarna i leken riskerar de att betraktas som ”stygga” och ”dominerande” 

av förskollärarna eftersom dessa handlingar kan värderas som avvikande för flickors 

lekar (a.a.). 

 

Förskollärarnas intervjusvar på förskolan A kan liknas med Markströms (2005) 

intervjuade förskollärare som påtalar att pojkars lekar är mer kroppsliga och fysiskt 

ansträngande lekar. Markströms (2005) skildring av förskollärares beskrivning av 

pojkar får medhåll av Berg och Nelson (2006) som avser att pojkars lekar kretsar kring 

gestaltande av maskulin styrka och våld. Med genussystemet som teoretiskt ramverk 

förklarar Hirdman (2003) att begreppet isärhållande är viktigt eftersom kvinnor och män 

blir varandras motpoler. I teorin benämner Hirdman (1998) detta som att mannen är 

norm, det vill säga han spelar huvudrollen och kvinnan förhåller sig till Honom. Enligt 

Hirdman (2014) får kvinnan anpassa sig efter mannen som är prototypen. Vidare 

illustrerar Hirdman (2003) att genusordningen främjas av tydliga positioner och 

kontrasterande förutsättningar, samt att överenskommelserna ständigt upprepas och 

bekräftas. Mannen kan även förstås som norm, i betydelsen Människan. Som man är det 

svårt att röra kvinnors saker, befinna sig på kvinnors tilldelade platser eller tillskrivas 

kvinnliga egenskaper eftersom det betraktas som skamligt och bestraffande att utföra 
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kvinnojobb (a.a.). Hirdmans (2003) teori är angelägen i denna studie då förskollärarna 

kan tillskriver flickor och pojkar kontrasterande lekar som om flickor och pojkar vore 

varandras motsatspar. Detta isärhållande kan bli avgörande för hur förskollärare 

förväntar sig att pojkar ska leka och vilka leksaker de ska använda. Till exempel 

förväntas pojkar leka jagar- och springlekar medan flickor förväntas att inte vara i 

närheten utan ska leka med dockskåpet eller i målarrummet.   

 

7.3 Neutrala lekdomäner 

Intervjusvaren visar att två utav sex förskollärare uttalar könsstereotypa erfarenheter 

och/eller tankar om flickors lekar och varför flickor väljer dessa lekar. Enligt Stina 

pekar det på att flickor inte inskränkts till att leka enbart med vissa leksaker.  

 

Stina, förskolan A: ”Eh, jag tycker nog att dom leker med alla material och grejer och så[…] 

Att det finns många olika material så dom behöver ju inte bli inskränkta till att bara leker med 

vissa saker” 

 

I likhet till Stina uppmärksammar även Hilda att flickor kan använda alla material och 

leka med i alla lekar. Hilda anser att det beror på flickors ålder eftersom omgivningen 

kan börja ifrågasätta flickors lekval när de blir äldre.   

 

Hilda, förskolan B: ”Dom leker med och dom använder allt material så det är ingen skillnad. 

Jag jobbade med dom äldre barnen innan och då kunde det komma föräldrar som liksom att 

”min flicka får inte leka med den”. Så det kommer sen när dom är äldre” 
 

Intervjusvaren visar även att en utav sex förskollärare inte uttalar könsstereotypa 

erfarenheter och/eller tankar om pojkars lekar och varför pojkar väljer dessa lekar. 

Denna röst kommer från Hilda på förskolan B. Hilda berättar att pojkar, precis som 

flickor, kan använda allt material i den fria leken. Hilda fastslår att pojkar påverkas av 

samma åldersskäl som flickor, se ovanstående citatet.  
 

7.3.1 Sammanfattning och analys  

Det finns både likheter och skillnader mellan Stina och Hildas upplevelser och 

förväntningar av att flickor inte föredrar några lekar eller leksaker. Stina hänvisar till en 

icke-inskränkthet som förklaringen till varför flickor leker alla lekar och använder alla 
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leksaker medan Hilda hänvisar till flickors ålder. Till skillnad från Stinas intervjusvar 

säger Hilda att även pojkar inte föredrar några lekar eller leksaker. Återigen menar 

Hilda att det är åldern som är avgörande för lekskillnader och att omgivningen kan börja 

ifrågasätta även äldre pojkars lekval. I likhet till Stinas och Hildas uttalande om 

materialanvändning poängterar Moe och Randvik (2012) vikten av att olika 

könspositioner bör finnas tillgängliga för alla barn. När det gäller Stinas och Hildas citat 

om flickor går det stick i stäv med Freemans (2007) forskning där treåriga flickor 

tydligt kan dela in ”flick- och pojkleksaker” i jämförelse med deras jämnåriga 

pojkkamrater.  

 

En motsättning till Hildas citat om pojkar finns i Markströms (2005) avhandling, där de 

äldsta pojkarna beskrivs som dem som leker mest i könsuppdelade grupper. Både 

Freemans (2007) tal om flickor och Markströms (2007) tal om pojkar vidareutvecklar 

Hellman (2010) i sin avhandling där det visas att flickors och pojkars förväntningar 

testas i leken av barn. Detta betyder att leken bygger på makt mellan kön och normer 

om normalitet i barngruppen (a.a.). Med genussystemet som teoretiskt ramverk klargör 

Hirdman (1992) att begreppet genus är avgörande eftersom det förklarar att människor 

”görs” till kön. Formerna för ”man” och ”kvinna” kan variera i historien, men att det 

som är återkommande är deras isärhållande (a.a.). Hirdman (2014) påtalar att hen som 

förstår att genus skapas av människor kan sudda ut uppdelningen av kön/ kropp som två 

motsatsparter. Denna insikt är grundstenen i hela genustänkandet (a.a.). Hirdmans 

(1992) teori är aktuell i denna studie då förskollärarna tillskriver flickor och pojkar olika 

former för hur de ska vara, samtidigt som det gemensamma är isärhållande. Till 

exempel har Hilda och Stina olika former för hur tillgängliga lekar och leksaker är för 

flickor respektive pojkar, då flickor är dem som anses ha fler möjligheter än pojkar.   

 

7.4 Gränsöverskridande lekdomäner 

Intervjusvaren visar att alla förskollärare har liknande erfarenheter och tankar om 

gränsöverskridande lekar på förskolan A och B. Förskollärarna berättar att det är samma 

gränsöverskridande lekar för flickor och pojkar. Enligt Nadja kan det bero på att kön 

inte spelar någon roll i gränsöverskridning eftersom fokus i lekarna läggs på andra 

aspekter, till exempel av att hjälpa varandra.  

Nadja, förskolan A: ”Pojken behöver inte vara pappa utan pojken kan vara mamma istället. Om 



  
  

 41 

man leker med dockor till exempel[…] I byggleken där leker man ju och bygger, eh… Hjälps åt 

och diskuterar fram lösningar. Då spelar det nog ingen roll om man är pojke eller flicka eller” 

Följande utdrag från de enskilda intervjuerna från förskollärarna på förskolan A och B 

beskriver vilka lekar som kan vara gränsöverskridande, samt anger troliga skäl till vad 

som utmärker gränsöverskridande lekar.    

 

Lilly, förskolan A: ”Det är både pojkar och flickor som leker i, tillsammans i där i leken[…] 

Och att de kan byta. Att vem som helst kan vara mamman och att vem som helst kan vara 

pappan[…] Då är den väl mer jämställd i så fall den leken ute”  

Saga, förskolan B: ”Vi har ju jättemånga här som, även killarna, tar på sig klänning för det 

funkar och det är ingen som säger någonting heller utan det… Dom gör det dom vill och då 

använder dom det” 

Nova, förskolan B: ”Dom har både, klär ut sig till rollekar och då klär dom sig, alltså både 

pojkarna och flickorna klär sig i kjol[…] Alltså vi försöker ju att inte ha något sådär pojkigt och 

flickigt” 

Stina, förskolan A: ”Det är väl så ungefär som vi har det, att alla barnen kan leka med alla 

material. Jag tycker nog inte att det är några stereotyper, att flickorna bara leker med vissa 

lekar eller… Och pojkar med vissa saker… I de här åldrarna som vi har[…] Jag vet inte riktigt 

säkert men det är både flickor och pojkar som leker med bygglek” 

 

Hilda, förskolan B: ”För det är väl att alla kan leka med allt[…] Jag tycker det är mycket var vi 

erbjuder. Erbjuder vi bara cyklar ute så cyklar ju dom. Tar vi ut någonting annat så använder 

dom ju det[…] Jag kan nog tycka att dom leker mer tillsammans ute”  

I observationerna från förskolan A bekräftas citateten ifrån förskollärarna om de 

gränsöverskridande lekarna. Observationsmaterialet innehåller bygg, cykel- och rollekar 

på förskolan A. I dessa lekar deltar både flickor och pojkar. I observationerna från 

förskolan B styrks citaten från förskollärarna om den fria lekens gränsöverskridande 

lekar. Observationsmaterialet innehåller cykel- och rollekar på förskolan B. I dessa 

lekar deltar både flickor och pojkar. Däremot finns det enbart observationer när flickor 

klär ut sig medan pojkar leker i sina vanliga kläder i rollekar.   
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7.4.1 Sammanfattning och analys  

Det finns både likheter och skillnader mellan olika förskollärares upplevelser och 

förväntningar av flickors och pojkars gränsöverskridande lekar. Gemensamt för alla är 

förskollärare är att de beskriver samma gränsöverskridande lekar för både flickor och 

pojkar. Däremot skiljer det sig mellan vilka lekar som är gränsöverskridande på 

förskolan A respektive på förskolan B. I den enskilda intervjun berättar både Nadja och 

Lilly om ”mamma och pappaleken”, där barnen, oavsett könstillhörighet, kan pendla 

mellan att vara pappa till att bli mamma. Nadjas och Lillys uttalande går i linje med den 

lek som Änggård (2011) kallar för familjeleken, där leken har temat hemmet med 

rollekar som mamma. Familjeleken har könsöverskridande förutsättningar eftersom 

både flickor och pojkar kan få lov att testa olika positioner och handlingar som kan 

kopplas till det motsatta könet (a.a.). Detta vidareutvecklar Ärlemalm Hagsér och 

Pramling Samuelssons (2009) forskning med temat Gränsöverskridande, där 

rollkaraktären ”gubben” kan omvandlas till rollkaraktären ”mamman” i leken. Det är 

viktigt att lekar kan förändras och nydanas (a.a.).  

 

I Odenbrings (2010) avhandling förklaras att barns könsrelationer är beroende av 

sammanhanget och omgivningens relationer. I studien om förskolan B kan det tolkas 

som att förskollärarna utgår från att cykel- och rolleken har förutsättningar för 

gränsöverskridning i lekar. En annan likhet mellan förskollärarna på förskolan B och 

den tidigare forskningen är Giraldo och Colyar (2012) fokus på en tillåtande miljö. Det 

är viktigt att barn ska kunna utforska både ”maskulinitet” och ”femininitet” (a.a.). I 

förskollärarnas enskilda intervjuer ifrån förskolan B kan det tydas som att barn kan få 

testa olika könsroller när de klär sig i kjol och klänning i rollekarna. Vidare betonar 

Änggård (2011) att fysik lek kan lekas ute av flickor och barn. I denna lek finns 

kroppsliga inslag som inte är beroende av kön utan av ålder (a.a.). På både förskolan A 

och B nämns att utomhusmiljön kan bli gränsöverskridande för lekar. Med 

genussystemet som teoretiskt ramverk understryker Hirdman (1992) att genusordningen 

är ett användbart begrepp eftersom det synliggör och analysera ordningen av kön och 

vilka förväntningar som finns på män och kvinnor. När hen visar hur genus görs och 

verkar går det att förändra fortsatta sociala orättvisor. Genuskontraktet kan brytas 

genom att undvika, fly eller förändra det (a.a.). Hirdmans teori (1992) kan appliceras i 

denna studie då förskollärarnas beskrivningar om de gränsöverskridande lekarna riktar 
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fokus på hur genus verkar så att både flickor och pojkar kan leka tillsammans i den fria 

leken.  

 

7.5 Strategier på förskolan A 

Intervjusvaren visar att arbetslaget på förskolan A använder personalsamtal och 

miljöutformning som två valda strategier för att motverka könsstereotypa roller i den 

fria leken. I den första strategin, personalsamtal, berättar Nadja att förskollärarna 

diskuterar och är öppna gentemot varandra i arbetslaget.  

 
Nadja, förskolan A: ”Man får ju inte förändra sig för mycket heller utan man måste ju hela 

tiden tänka igenom och diskutera med sina arbetskamrater[…] Man tänker igenom saker och 

ting på ett annat sätt än vad man gjorde förr i tiden […] Men det gäller att man är öppen mot 

sina medarbetare och dom mot mig liksom[…] Att man påtalar att ”nej, gör inte så”[…] Att vi 

ser varandra på ett helt annat sätt. Att man är ärlig mot varandra” 

 

Följande utdrag från intervjusvaren på förskolan A skildrar förskollärarnas 

uppfattningar om personalsamtal, samt vad som utmärker detta arbetssätt.  

 

Lilly, förskolan A: ”Nja lite kanske, vi har börjat bli mer medvetna, prata lite mer om det här, 

på arbetet här, på denna arbetsplatsen här, alltså. Om, mycket med genus, att det ska vara 

samma, ja eller lika för, att man inte ska göra någon skillnad på pojkar och flickor” 

 

Stina, förskolan A: ”Det kommer ju hela tiden nya grejer som man ska fördjupa sig i[…] Och 

det är nog så kanske, om man ska tänka sig framtiden då, att man kan mer aktivt jobba med det, 

med olika övningar och så[…]  Man kanske har blivit mer ödmjuk inför deras olika intressen 

och så[… ] Jag tycker att de kan utvecklas och så, som dom är intresserade av” 

 

När det gäller arbetslagets andra strategi, miljöutformning, beskriver Nadja i den 

enskilda intervjun att förskollärarna förändrar miljön och försöker sätta samma gränser 

för flickor och pojkar.  

 
Nadja, förskolan A: ”Ändra på miljön allteftersom barngruppen utvecklas. Förut hade vi 

dockebo i detta rummet och nu valde vi att flytta ut det… Där vi är mer närvarande 

pedagoger[…] Det är inte säkert att barn, det som en vuxen tycker är fel att barnet gör, dom 

kanske har ett syfte med att dom gör, med vad dom gör och att man försöker mera… Få fram 



  
  

 44 

syftet. Att man inte är så snabb på att döma[…] Och försöka liksom att sätta samma gränser, 

till pojkar och flickor. Alltså, undermedvetet gör man inte det alltid” 

 

Följande utdrag från intervjusvaren på förskolan A beskriver förskollärarnas 

uppfattningar kring miljöutformning, samt vad som kännetecknar detta arbetssätt.  
 

Lilly, förskolan A: ”Ja vi har ju ändrat om miljön med, ganska nyligen, tills för bara två veckor 

eller nåt så hade vi ju dockebo härinne med och då tänker vi att det skulle bli mer tillgängligt 

för alla så att vi satte ut det där, så att det skulle bli mer mötesplats för alla. Annars så har det 

ju mer varit förknippat med flickor kanske, att de går in där och leker[…] Så det tycker jag har 

blivit bättre och så har vi ändrat om likaså bil, bilarna, har fått en mer central plats här på 

avdelningen med, så att det ska bli synligt för flickorna med för annars var det ju mer pojkarna 

som var där, men att flickorna ska få se det mer också” 

 
Stina, förskolan A: ”Ja det är väl att man kanske bygger upp mera miljöer, som mötesplatser, 

som barn kan liksom samspela i leken, för det är väl det som är viktigt i leken, samspelen[…] Vi 

försöker ha lite lugnare aktiviteter så att de kan hitta möten med varandra[…] Det finns ju 

framme och alla har möjlighet”  

 

7.5.1 Sammanfattning och analys  

I förskollärarnas första strategi på förskolan A, personalsamtal, vill de tala med varandra 

och inte göra någon skillnad i bemötandet av flickor och pojkar, samt vara ödmjuka mot 

barns olika intressen. I Nadjas citat framkommer en vilja om att ständigt att tänka 

igenom vad de gör. Detta resonemang har likheter till det Hedlin (2010) kallar för 

normkritiskt reflekterande. Förskollärare som intar detta arbetssätt riktar fokus mot 

normaliserande praktiker för att granska normer som begränsar och diskriminerar 

flickor och pojkar (a.a.). Vidare berättar Nadja att förskollärarna måste våga vara ärliga 

mot varandra. Detta förklarar Lilly i sitt uttalande om att vuxna inte ska göra någon 

skillnad mellan pojkar och flickor i bemötandet, vilket Stina vidareutvecklar till att 

förskollärarna blivit mer ödmjuka för barnens intressen.  

 

Likt förskollärarna i studien om förskolan A betonar Eidevald (2009) i sin avhandling 

att arbetslaget måste fokusera på sina egna handlingar om de ska ha en chans att utföra 

verkliga förändringar. Vidare över till arbetslagets andra strategi på förskolan A, 

miljöutformning, där Nadja säger att förskollärarna ska försöka sätta samma gränser för 
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flickor och pojkar, trots att de undermedvetet inte alltid gör det. Denna tankegång 

belyser Moe och Randvik (2012) i sin forskning om att förskollärare måste våga ställa 

kritiska frågor till de rådande könsrollerna och ställa dessa i relation till förskolans 

värdegrund. Fortsättningsvis berättar Nadja, i studien om förskolan A, att de inte ska 

döma barnen utan försöka få fram barnens syfte med vad de gör. I den tidigare 

forskningen överenskommer detta resonemang med Eidevalds (2009) forskning som 

betonar betydelsen av gemensamt medforskande. Med detta förhållningssätt ska 

förskollärare bli en del av utforskandet och aktivt delta i barns aktiviteter (a.a.). 

Ytterligare hävdar Sandström, Stier och Sandberg (2013) att förskollärare som antar den 

medskapande genusattityden erkänns som medskapare av könsstereotyper. Tillsammans 

är de med att motarbeta olika könsstereotypa roller i den fria leken (a.a.).  

 

I studien om förskolan A kan det tolkas som att den medskapande genusattityden kan 

innebära att förskolans miljöer blir mötesplatser för både flickor och pojkar. I 

forskningen vidareutvecklar Hedlin (2010) att vi är alldeles för vana att förvänta oss 

olika saker av män och kvinnor, att vi automatiskt tolkar deras agerande utifrån olika 

tolkningsramar. I studien om förskolan A berättar Nadja och Lilly att de förändrat både 

dockebo och bilhörnans placering så att förskollärare kan bli mer närvarande, samtidigt 

som den nya placeringen kan medföra att dockebo blir synlig för pojkar och bilhörnan 

blir synlig för flickor. Med genussystemet som teoretiskt ramverk tydliggör Hirdman 

(2014) att ojämställdhet kan förstås som inbyggd i samhällets olika institutioner; ifrån 

skolan till universitet. Hirdman (1998) betonar även att miljön är viktig eftersom att 

fysiska platser ingår i genuskontraktet som skapar bestämmelser för vad som är 

”manligt” respektive ”kvinnligt”. Hirdmans (2014) teori är relevant i denna studie då 

förskollärarna försöker vara uppdaterade och ödmjuka inför barnens olika intressen 

vilket kan det tolkas som en förståelse för att ojämställdheten finns inbyggd i 

institutionen. När det gäller de fysiska platserna är dessa viktiga för förskollärarna då de 

vill kunna bemöta flickor och pojkar lika.  

 

7.6 Strategier på förskolan B 

Intervjusvaren visar att arbetslaget på förskolan B använder språket och könsneutrala 

leksaker som två valda strategier för att motverka könsstereotypa roller i den fria leken. 

I den första strategin, språket, säger Saga att förskollärare ska reflektera över sitt 

språkbruk i förskolan.  
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Saga, förskolan B: ”Så det är ganska bra och sen försöker jag, när det inte är så längesedan 

jag pluggade kanske jag inte säger ”legogubbar” utan jag är noga med att det är figurer och 

inte gubbar just nu[…] Så vi är nog inskolade i det medan vissa har jobbat väldigt, väldigt 

länge och är lite äldre och… Då tänker man kanske på ett annat sätt[…] För det är så lätt att 

”åh nu ritade du en gubbe” utan lite mer ”vad är det du ritar?” Figurer istället för gubbar” 

 

Följande utdrag från intervjusvaren på förskolan B skildrar förskollärarnas 

uppfattningar om språket, samt vad som karaktäriserar detta arbetssätt.  

 

Hilda, förskolan B: ”Jag tycker väl att det är vi som pedagoger, att vi inte lägger någon 

värdering i det[…] Ja att man försöker då att inte kommentera ”åh vilka söta kläder du har” 

eller ”vilka tuffa…” 

 

Nova, förskolan B: ”Alltså det kan jag nog säga att det är nog om den pedagogen eller nåt 

liksom tillåter det, alltså att det[…] Alltså det kan ju vara lite att, det kan barnen säga lite att 

”nej men hon kan inte leka med det, jag kan inte ha rosa färg för det är flickigt”[…] Och 

uppstår det någon, om någon frågar mig ”nej jag kan inte ha kjol för jag är pojke”, alltså så, 

då försöker man ju förhindra det och prata om det direkt, än att ta det efteråt” 

 

När det gäller arbetslagets andra strategi, användandet av könsneutrala material, berättar 

Nova att förskollärarna arbetar emot könsuppdelning. Nova hävdar att könsneutrala 

material kan göra att alla barnen erbjuds samma material.  
 

Nova, förskolan B: ”Ja vi hade ju det som ett prioriterat mål för ett år sedan. Då är det att 

jobba för genus och då var det ett mål att det skulle vara könsneutralt material[…] Så vi jobbar 

ju mot att det ska bli någon könsuppdelning här för vi det vill ju inte vi utan det ska… Alltså 

könsneutrala material, vi erbjuder ju allt material, alltså, alla färger i det[…] Alltså inte sånt 

där som utspeglas i affärerna där det står en verktygslåda med en pojke på, alltså det, sånt 

skulle vi ju aldrig köpa in, för det visar ”detta leker pojkarna med” och flickorna kanske där är 

det en liten sjuksköterskedräkt kanske eller så. Det försöker vi att inte, det köper inte vi. Men 

jag tror att det kan ge ett budskap när det är så, jag tycker att man ska undvika det”  

 

Följande utdrag från intervjusvaren på förskolan B beskriver förskollärarnas 

uppfattningar om könsneutrala leksaker, samt vad som utmärker detta arbetssätt.  
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Hilda, förskolan B: ”Fast vi har inte så mycket material som är köns, vad jag tycker är. Utan att 

det finns… Till alla[…] Vi har ju mycket magneter, det är ficklampor, klossar och vattenflaskor 

och så, det är ju liksom inget med direkt köns[…] Ja det är mycket utforskandematerial så att 

barnen får utforska själva och att inte vi har det här färdiga” 
 

Saga, förskolan B: ”Att vi har en tanke, att vi erbjuder samma saker till alla fast man kanske 

inte behöver annonsera ut det till barnen på det sättet utan att vi hela tiden måste vara 

medvetna om vad vi gör och varför vi gör det och sådär” 

 

7.6.1 Sammanfattning och analys  

I förskollärarnas första strategi, språket, vill de reflektera över ordval och inte 

kommentera barns utseende. I Sagas citat framkommer en vilja om att tänka över sitt 

språkbruk. Denna tankegång har likheter till Lynchs (2015) kategori motstå 

könsstereotyper, där de intervjuade förskollärarna i forskningen försöker utmana och 

tänja på de traditionella könsrollerna. I studien om förskolan A kan det tolkas som att 

Saga försöka utmana vilka ord som används på förskolan, genom att välja bort ordet 

”gubbe” med ordet ”figur”. När det gäller Hildas citat om att inte kommentera med ord 

såsom ”söta kläder” respektive ”vilka tuffa” vidareutvecklas detta resonemang av 

Odenbring (2010) som avser att förskollärare ofta väljer att kommentera flickors 

utseende medan pojkar kommenteras med fokus på deras fysiska styrka.  

 

Odenbring (2010) får medhåll av Hellmans (2010) avhandling där förskollärare vill att 

flickor ska vara ”lagom” fina. Flickor som älskar rosa anses vara ”för mycket”. I den 

tidigare forskningen är detta även något som Markströms (2005) avhandling vilar på, 

där de intervjuade förskollärarna betraktar flickor som pyssliga och mjuka medan de 

betraktar pojkar som utåtagerande och bråkiga. Detta resonemang har likheter till 

Ashiabis (2007) forskning, där förskollärare använder lärarledd guidning som ett sätt för 

barnen att förstå olika begrepp och frågor som intresserar dem. I studien om förskolan B 

kan det i Novas uttalande utläsas att det kan innebära att förskollärare talar direkt med 

barnen om det uppstår frågetecken om genus, till exempel hur i vidare färgen rosa är 

”flickig”. Ashiabi (2007) förklarar att förskollärare måste finnas tillhands för barnen så 

att de kan vägledas framåt. Ashiabi (2007) får medhåll av Sandström, Stier och 

Sandberg (2013) som vidareutvecklar att förskollärare kan inta den 

verksamhetsunderlättande genusattityden, som betyder att förskollärare utgår ifrån 

barnens kapaciteter för att kunna motivera dem till att överskrida könsgränser och testa 
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olika könsroller. I studien om förskolan B kan det i Novas citat antydas att det kan 

handla om att försöka förhindra att förväntningar och föreställningar om flickor och 

pojkar uppstår.  

 

När det gäller den andra strategin på förskolan B, användandet av könsneutrala leksaker, 

säger Nova att förskollärarna inte ska köpa in leksaker som är märkta ”för” flickor eller 

”för pojkar. Detta uttalande kan förklaras i den tidigare forskningen med Hedlins (2010) 

forskning som framhåller att vuxna har egna föreställningar om vad som är ”kvinnligt” 

respektive ”manligt”. Dessa föreställningar skapas och återskapas hela tiden när vi 

tänker och talar om oss själva och andra (a.a.). I den enskilda intervjun kan det tolkas 

som att Nova exemplifierar att leksaker som är ”för” flickor är sjuksköterskedräkten 

medan leksaker som är ”för” pojkar är verktygslådor. Detta är leksaker som Nova i den 

enskilda intervjun berättar att förskollärare aldrig skulle välja att köpa in eftersom att de 

försöker undvika det budskapet som dessa leksaker anses stå för. Hilda lyfter att 

förskolan inte ska ha material som är ”köns” utan det måste finnas utforskande material 

på förskolan.  

 

I den tidigare forskningen klargör Änggård (2010) att naturmaterial kan främja 

jämställdhetsarbete då de undgår att tillskrivas olika genusdiskurser. Materialen har 

heller inget förutbestämt syfte utan kan användas till flera ändamål (a.a.). I Hildas 

uttalande kan det utläsas att könsneutrala material är detsamma som att allt material 

finns tillgängligt för alla barn på förskolan. Till exempel nämns ficklampor och 

vattenflaskor som leksaker som, enligt Hilda, inte är ”köns”. I förskolan B resonerar 

Sagas uttalande vidare i Hildas tankegång genom att förklara att förskollärare måste ha 

en tanke med vad de gör och varför. Sagas citat kan gå i linje med Trawick Smith, 

Wolff, Koschel och Vallarelli (2014) som i sin forskning påtalar att förskollärare inte 

enbart ska observera barns leksaksval. Det är även viktigt att förskollärare ser vad det är 

som lekande barn faktiskt leker (a.a.). Med genussystemets teoretiska ramverk blir 

ordvalet avgörande, eftersom det vid tal om människor sker en slags genusproduktion. 

Talet används sedan för att argumentera förändringar och förstå omvärlden. Materiella 

ting är också viktigt, eftersom föremål kan dela upp mannen och kvinnan. Detta kallas 

för att genusdefiniera, vilket gör att saker, ting och företeelser kan skifta mellan att 

anses vara maskulina till att anses vara feminina. Efter föremål sprider detta sig med 

olika förstärkningsprocesser som slutligen återförs tillbaka till kroppar (Hirdman, 2003). 
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Hirdmans (2003) teori är aktuell i denna studie då förskollärarna i talet försöker att 

undvika utseende kommentarer genom att välja ord väl. När det gäller användandet av 

könsneutrala leksaker vill förskollärarna komma bort ifrån användningskoder i leksaker 

då förskollärarna vill arbeta emot att leksaker delar upp flickor och pojkar. 
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8 Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt följer en redovisning av slutsatsen som besvarar studiens tre 

forskningsfrågor. Slutsatsen har delats in i olika teman som presenteras nedan.  

 

8.1 Förskollärares könsstereotypa erfarenheter och tankar  

I studien om förskolan A och B har fyra utav sex förskollärare könsstereotypa 

erfarenheter och tankar om vilka lekar flickor föredrar att leka. Deras erfarenheter består 

av lekar med ritning, målning, teckning, lek med dockskåp, rollekar och laga mat, duka 

och städa i dockebo. Förskollärarnas tankar är att flickor leker dessa lekar för att de är 

lugna, påverkningsbara av lekplatsen, intresserade av att leva sig in i olika roller och är 

vana att hjälpa till med hushållssysslor. I studien om förskolan A och B framgår även att 

fem utav sex förskollärare könsstereotypa erfarenheter och tankar om vilka lekar pojkar 

föredrar att leka. Dessa erfarenheter består av lekar med bygginslag, jagar/springleken, 

och lekar i naturvetenskapshörnan. Förskollärarnas tankar är att pojkar leker dessa lekar 

för att de har större rörelsebehov, blir erbjudna mycket byggmaterial, är ”mer” för att 

bygga och är påverkningsbara av lekplatsen.  

8.1.1 Diskussion 

Ovannämnda slutsats visar att flertalet förskollärare på förskolan A och B tillskriver 

flickor egenskaper som förklarar varför de väljer att leka vissa lekar, till exempel anses 

flickor vara lugna respektive vana att utföra hushållssysslor. I den tidigare forskningen 

påtalar Månsson (2000) att intervjuade förskollärare kan tillskriva flickor egenskaper 

kring självständighet och intellekt. Vidare visar även slutsatsen att majoriteteten av 

förskollärarna på förskolan A och B tillskriver pojkar egenskaper som motiverar varför 

de väljer att leka vissa lekar, till exempel anses pojkar ha större rörelsebehov och vara 

”mer” för att bygga. I forskningen klargör Markström (2005) att intervjuade 

förskollärare kan tillskriva pojkar med kroppsliga- och fysiskt ansträngande lekar.  

 

Precis som i Månssons (2000) och Markströms (2005) avhandlingar väljer förskollärare 

i studien i förskolan A och B att tillskriva flickor och pojkar olika egenskaper som skäl 

till könsstereotypt beteende och könsstereotypa lekar. Detta kan innebära att 

förskollärares erfarenheter och tankar om flickors och pojkars biologiska kön sätts i 

förgrunden och genus sätts i bakgrunden. Förmodligen kan genusarbetet äventyras om 

förskollärarna redan från början förväntar sig olika mellan flickors och pojkars lek. Det 
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saknas indikationer på att förskollärarna på förskolan A och B uppfattar att de själva, i 

egenskap av förskollärare, är med att skapa och återskapa genus i den fria leken. Här 

kan förskollärares omedvetna och förgivet tagande erfarenheter och tankar om flickor 

och pojkar ta överhand. Detta kan medföra att förskollärare konstaterar hur lekar brukar 

och borde vara för flickor och pojkar. De problematiserar inte hur flickor och pojkar ska 

kunna leka med i alla lekar och använda allt lekmaterial.  

 

Med genussystemet som teoretiskt tolkningssätt förklarar Hirdman (2014) att olikheter 

mellan kvinnor och män förstås med begreppen isärhållande och mannen som norm. 

Utifrån Hirdmans teori, kan jag som forskare i studien om förskolan A och B, utläsa att 

förskollärares olika erfarenheter och tankar om flickors och pojkars är präglade av 

isärhållande av kön. Detta kan leda till att flickor och pojkar inte får göra samma saker, 

vara på samma platser eller ha liknande egenskaper. Till exempel förväntar sig 

förskollärare på förskolan A att flickor är lugna och leker i målarrummet medan pojkar 

har större rörelsebehov och jagar varandra i sina lekar. På förskolan B förväntar sig 

förskollärare att flickor leker rollekar och ställer sig gillande till rolleken medan pojkar 

förväntas leka i byggen och vara intresserade att bygga. De olika lekarna som leks av 

flickor och pojkar innebär att de regelbundet besöker olika lekplatserna och leker olika 

lekar. Som konsekvens för detta isärhållande kan jag, utifrån Hirdmans (2003) teori, 

diskutera att pojken kan tolkas som norm på förskolan A och B medan flickan kan 

tolkas som underordnad. Bland annat är flickorna antingen i målarrummet eller i 

dockebo och anpassar sig efter pojkarnas lekar. Detta kan tydas som platser där flickor 

förväntas vara eftersom att de automatiskt kan få tillträde till dessa lekar.  

I intervjusvaren och observationsmaterialet kan det uttryckas som att flickorna på 

förskolorna A och B hade behövt förändra sig om de velat leka med i pojkarnas lekar, 

bland annat tillskriver förskollärarna jagar- och springleken och byggleken som 

populära lekval bland pojkarna. I studien om förskolan A kan det tolkas som att 

flickorna även anpassar sig efter hur pojkar leker i jagar/springleken. Förmodligen kan 

förskollärarna betrakta de lekande pojkarna som prototyper för hur leken ska lekas. Den 

ska bland annat innehålla springmoment, vara våldsam och uppfattas som jobbig för 

flickorna. I studien om förskolan A och B kan det tolkas som att pojkarna beskrivs som 

Människan när det gäller hur pojkarnas förväntade lekar ska lekas av förskollärarna. 

Troligtvis kan pojkarnas roller bli att inte röra ”flickornas” leksaker, befinna sig i 

”flickornas” målarrum/dockebo eller vara lugna/intresserade av dockebo. Detta kan bero 
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på att pojkarna kan anse det skamligt att leka samma lekar som flickorna, vilket kan 

göra att pojkarna leker spring- och jagarleken och byggleken. På förskolan A och B kan 

dessa lekar ses som motpoler till lekarna i målarrummet/dockebo. På detta vis kan 

pojkarna undgå att leka könsstereotypiska lekar som är ”för” flickor.   

8.2 Förskollärares neutrala erfarenheter och tankar  

I studien om förskolan A och B uppvisar två utav sex förskollärare att de inte har 

könsstereotypa erfarenheter och tankar om vilka lekar flickor föredrar att leka, varav en 

av förskollärarna inte heller har könsstereotypa erfarenheter och tankar om pojkars 

lekval. När det gäller flickors lekval förklarar förskollärare att flickor ännu inte blivit 

inskränkta till att leka med bara vissa leksaker och att flickor fortfarande är för unga för 

att skillnader ska ses. Den sista förklaringen återkommer som skäl till varför pojkar inte 

föredrar någon lek eller leksak. 

8.2.1 Diskussion 

Ovannämnda slutsats visar att de resterande förskollärarna inte har könsstereotypa 

erfarenheter och tankar. Som forskare, i studien om förskolan A och B, kan jag 

diskutera konsekvenserna av att två utav sex förskollärare inte har könsstereotypa 

erfarenheter och tankar om flickors lek medan bara en förskollärare inte har 

könsstereotypa erfarenheter och tankar om pojkars lek. Utifrån denna slutsats kan 

flickor få fler möjligheter till att leka olika lekar och använda olika lekmaterial på både 

förskolan A och B vilket kan tolkas som att flickors lekmöjligheter gynnas på förskolan 

A och B. Tvärtemot flickors lekval kan slutsatsen betyda att pojkars lekmöjligheter 

begränsas på förskolan A där alla förskollärare har könsstereotypa erfarenheter och 

tankar om pojkars lekar. Dock är förskollärarna fortfarande i minoritet på förskolan A 

och B när det gäller vilka lekar som flickor föredrar att leka. Men i denna diskussion går 

det inte att bortse ifrån det faktum att både Stinas och Hildas uttalande går stick i stäv 

med vad forskarna Cugmas (2011) och Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) har 

kommit fram till i sin forskning när det gäller vilka lekar som flickor respektive pojkar 

föredrar att leka.  

Med genussystemet som teoretiskt tolkningssätt klargör Hirdman (1992) att begreppet 

genus betyder att människor ”görs” till kön. I förskolan A och B kan det utläsas som att 

förskollärarna Stina och Hilda att inte ser någon skillnad på flickors lekar i relation till 

pojkars lekar. Det är förskolans lekmaterial och lekar som är avgörande för vilka lekar 
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som flickor leker, det vill säga hur genus ”görs” på förskolan A och B. Hirdman (1992) 

påtalar att det finns olika former för ”man” och ”kvinna” i historien. I studien om 

förskolan A och B kan detta förklara varför enbart Stina påtalar att samma principer 

som gäller för flickors lekar även gäller för pojkars lekar. Det kan tolkas som att Stina 

och Hilda endast delar formen ”kvinna” medan Stina får medhåll av majoriteten av 

förskollärarna på förskolan A och B när det gäller formen ”man”. 

8.3 Förskollärares gränsöverskridande erfarenheter och tankar  

I studien om förskolan A och B är förskollärarna eniga om att det är samma 

gränsöverskridande lekar som gäller för både flickor och pojkar. Däremot har 

förskollärarna på förskolan A och B olika tankar och erfarenheter om vilka lekar som är 

gränsöverskridande. På förskolan A nämner förskollärarna sammanlagt nämner tre 

lekar, det vill säga ”mamma och pappalek”, utomhuslek och bygglek. På förskolan B 

nämner förskollärarna sammanlagt två lekar, det vill säga roll- och cykellek. Däremot 

kan alla förskollärare definiera och exemplifiera hur genus görs och verkar. När det 

gäller utomhusmiljön är alla överens om att den kan möjliggöra fler gränsöverskridande 

lekar på förskolan A och B.  

 

8.3.1 Diskussion 

Ovannämnda slutsats visar att alla förskollärarna har liknande erfarenhet och tankar om 

barnens gränsöverskridande lekar. Dessa är oberoende av barnens könstillhörigheter. I 

relation till forskningen framhåller Ärlemalm Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) 

att lekar ständigt måste förändras. Giraldo och Colyar (2012) lyfter att den tillåtande 

attityden kan leda till en tillåtande miljö, där barnen utforskar både ”maskulinitet” och 

”femininitet”. I studien om förskolan A och B påtalar förskollärarna även utemiljöns 

potential för gränsöverskridande lekar, vilket Änggård (2011) beskriver i fysik lek, där 

ålder är viktigare än barns kön.  

 

Som forskare i studien om förskolan A och B, kan jag diskutera konsekvenserna av att 

förskollärarna, likt ovanstående forskare, inte fokuserar på barns biologiska kön utan på 

genus när de berättar om gränsöverskridande lekar. I dessa lekar tillskriver 

förskollärarna troligtvis barnen en aktivare roll som kan innebära att de kan påverka 

lekarna. Det kan tolkas som att förskollärare i gränsöverskridande lekar låter barnens 

egna initiativ prägla genusarbetet eftersom både förskollärare och barn kan få lov att 
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ompröva och omskapa hur lekar brukar och borde vara, till att fokusera på hur lekar kan 

vara. Det kan i intervjusvaren utläsas som att förskollärarna riktar bort blicken från det 

biologiska könet till det sociala könet.  

 

Utifrån genussystemets tolkningssätt påtalar Hirdman (2003) att genuskontraktet kan 

brytas om hen förändrar det och börjar förhandla med andra skyldigheter och 

rättigheter. I studien om förskolan A och B kan det tolkas som att den 

gränsöverskridande leken kan medföra att förskollärare synliggör hur genus görs och 

verkar när barnen leker tillsammans med varandra, oavsett deras könstillhörigheter. 

Vidare kan det tydas som att alla förskollärare kan exemplifiera olika aspekter som är 

avgörande för att lekar ska bli gränsöverskridande. Till exempel är flertalet förskollärare 

överens om att utomhusmiljön har många fördelar för att lekar ska bli 

gränsöverskridande för flickor och pojkar.  

 

8.4 Förskollärares genusstrategier 

På förskolan A använder förskollärarna personalsamtal och miljöutformningen som 

deras valda strategier. Den första strategin handlar om att samarbeta med varandra och 

tillsammans tänka igenom vad de gör. I den andra strategin gäller det att skapa naturliga 

mötesplatser där både flickor och pojkar får mötas i den fria leken. På förskolan B 

använder förskollärarna språket och könsneutrala leksaker som deras valda strategier. 

Den första strategin handlar om att tänka igenom sitt språkbruk och att tala med barnen 

om det uppstår frågetecken om genus. I den andra strategin vill förskollärarna inte köpa 

könskodade leksaker eftersom könsneutrala leksaker anses bli tillgängliga för alla barn.   

8.4.1 Diskussion 

Ovannämnda slutsats visar att förskollärarnas strategier är olika beroende av vilket 

arbetslag förskollärarna tillhör. Förskolan A; s första strategi, personalsamtal påminns 

om Hedlins (2010) normkritiskt reflekterande medan förskolan A;s andra strategi, 

miljöutformning, liknar Sandström, Stier och Sandbergs (2013) beskrivning av den 

medskapande genusattityden. Förskolan B;s första strategi, språket, återkommer i 

Lynchs (2015) kategori motstå könsstereotyperna medan förskolan B;s andra strategi, 

könsneutrala leksaker, sammanfattar Änggårds (2011) framhållande av naturmaterial.  

Som forskare om förskolan A och B och utifrån ovanstående forskare kan jag diskutera 

det faktum att strategierna används likadant i alla lekar. Förmodligen kan det å ena 
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sidan peka på att förskollärarna försöker behandla och bemöta alla lekande barn lika för 

att ge dem samma rättigheter och skyldigheter. Men å andra sidan är det troligare att 

förskollärare bortser från de olika genusstrukturerna som finns i flickors- och pojkars 

lekar.  

 

I varken intervjusvaren eller observationsmaterialen finns indikationer på att 

förskollärare problematiserar att genusstrukturerna sopas under mattan när ingen 

betonar att det kan krävas olika strategier för olika lekar. Till exempel kan pojkars 

spring- och jagarlek på förskolan A betraktas som motsatsen till flickors målarlek då 

pojkarna exkluderar flickorna som kan riskera att bli måltavla eller insprungen i under 

pojkars pågående lek. I dessa lekar kan flickors och pojkars lekmöjligheter behöva olika 

strategier så att båda kan få samma möjligheter till att delta i båda lekar. För 

förskollärare kan det innebära svåra avvägningar kring vilka strategier som kan 

tillämpas i vilka lekar. Det gäller att dels se genusstrukturerna och dels kunna se bortom 

flick- och pojkgrupperingen så att flickor och pojkar inte alltid generaliseras som 

”typiska” flickor eller ”typiska” pojkar.  

 

En annan viktig aspekt att diskutera är studiens motsägelser kring varje förskollärares 

erfarenhet och tankar gentemot arbetslagets gemensamt valda strategier. Utifrån 

resultatsvaren från förskolan A och B finns det inga uttalande som pekar på att 

förskollärarna varit medvetna om att arbetslagens strategier kan få olika genomslag på 

grund av vilka erfarenheter och tankar om genuslekar som varje förskollärare bär med 

sig in till den fria leken. Detta kan medföra att förskollärare agerar olika i praktiken när 

de ska förverkliga arbetslagets valda strategier, vilket i sin tur kan leda till att 

strategibestämmelserna inte alltid besannas. Om förskollärarnas ambition inte kan nå 

hela vägen fram kan det innebära att flickor och pojkar på förskolan A och B begränsas 

till att enbart leka de lekar och leksaker som anses vara knutna till deras egna stereotypa 

könsroll för hur en flicka eller pojke ska leka. Med genussystemet som teoretiskt 

tolkningssätt förklarar Hirdman (2014) ojämställdheten som inbyggd ifrån skolan till 

universitetet. I studien om förskolan A kan det tydas som att förskollärarnas 

personalssamtal visa en förståelse om ojämställdheten, då de försöker att uppdatera sitt 

genusarbete, samt berättar om en vilja av att arbeta mer aktivt i framtiden med olika 

övningar.  
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Utifrån genussystemet kan även förskollärarnas miljöutformning tolkas som viktig 

eftersom Hirdman (1998) påtalar att fysiska platser ingår i genuskontraktet som skapar 

bestämmelser för vad som är ”manligt” vs ”kvinnligt”. I studien om förskolan A 

försöker Nadja ändra om miljön allteftersom barngruppen utvecklas och inte vara så 

snabb med att döma vad barnen gör utan försöka få fram syftet. Hirdman (2014) 

framställer också talet som centralt, då det sker en genusproduktion vid tal. På förskolan 

B kan utläsas som att förskollärare i talet producerar genus när de kommenterar barn, 

använder vissa ord och samtalar med barn om könsmönster. En sista liknelse mellan 

Hirdmans teori och förskolan B är fokus på saker, då Hirdman (2003) betonar begreppet 

att genusdefiniera vilket innebär att hen kan dela upp män och kvinnor efter föremål. I 

studien om förskolan B kan det tolkas som att leksaker är styrande eftersom föremålen 

kan vara ”för” flickor eller ”för” pojkar, till exempel sjuksköterskedräkten respektive 

verktygslådan. Av denna anledning har förskollärarna på förskolan B valt att använda 

fler könsneutrala leksaker, vilket kan tydas som att de försöker motverka att flickor och 

pojkar delas in efter kön och leksaksanvändning.  

 

8.5 Pedagogiska implikationer 

Denna rapport vänder sig huvudsakligen till förskollärare i förskolan. Jag hoppas att alla 

som läst detta arbete har fått sig en tankeställare om hur de tänker om och bemöter 

flickor och pojkar i den fria leken. Förhoppningsvis leder detta till en större 

medvetenhet hos förskollärare, som möjliggör att alla barn kan få chansen att leka i alla 

lekar och använda alla lekmaterial utan att begränsas till så kallade ”flick- och 

pojklekar” och/eller så kallade ”flick- och pojkleksaker. Den litteratur som har 

behandlats sträcker sig från 1984 till 2015, det vill säga det är 31 år emellan dem. Trots 

att forskningen har ett så pass stort tidsspann är den fortfarande lika aktuellt idag, som 

den var när den skrevs. Såsom Einarsson och Hultman (1984) beskrev sitt åttiotal så 

fortsätter vi än idag att behandla flickor och pojkar olika beroende på deras sociala kön 

och därmed begränsar vi barnens möjligheter att utvecklas gränsöverskridande. I studien 

om förskolan A och B har det framkommit aspekter som kan vara utmanande och som 

vi behöver arbeta mer med i förskolans lekar. Genusarbetet i förskolan är påbörjat men 

vi har fortfarande har en lång väg kvar att gå tills jämställdheten är uppnådd bland 

flickor och pojkar i den fria leken. Studien om förskolan A och B har kunnat konstatera 

att lekande barn kategoriseras olika som flickor och som pojkar. I genussystemet har 

Hirdman (1992) poängterat att människor görs till sitt kön, vilket ger dem olika 
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möjligheter, rättigheter och utrymme ute i världen. I studien om förskolan A och B har 

genusteorin varit användbar för att den har synliggjort vilka skillnader som kan uppstå 

mellan flickor och pojkar. Det är min mening att vara man och att bli kvinna är något 

som alltid kommer att finnas med barnen i deras liv. Detta kan påverka hur flickor och 

pojkar blir bemötta och behandlade under den fria leken. Det är viktigt att förskollärarna 

försöker förstå vilka könsuppdelningar som görs möjliga i den fria leken. Om inte dessa 

åskådliggörs är det svårt att kunna se vilka eventuella konsekvenser som detta får för 

lekande flickor och lekande pojkar. Ytterligare är det min bedömning att arbetslagen 

behöver gå steget längre i sitt genusarbete. Förskollärarna måste börja diskutera hur 

jämställdhetens värde speglar våra tankar, erfarenheter och strategier. Det gäller att 

komma till botten med vad det faktiskt innebär i praktiken att arbeta med genus i den 

fria leken. I förskolan kan det finnas fog för att verkligen börja utmana det rådande 

tänkandet- och görandet av genus som finns i barnens olika genuslekar. Det är 

betydelsefullt att inse att vi alla bär med oss erfarenheter och tankar om genus. Detta 

kan prägla vårt genusarbete om vi inte medvetengörs om våra fördomar om hur flickor 

och pojkar ”bör” bete sig enligt den könsstereotypa föreställningsvärlden hos vuxna.  

 

8.6 Förslag till fortsatt forskning 

En fortsättning på denna undersökning skulle kunna vara att studera fler förskolor och 

andra situationer, för att kunna ge ett rikare och varierande innehåll av hur genus görs 

och verkar. Om mer tid hade funnits hade jag även valt att studera om och i så fall hur 

förskollärarnas olika arbetserfarenheter har för betydelse för den fria lekens olika 

genuslekar. För ytterligare en ökad förståelse hade hen behövt utgå mer ifrån barnets 

perspektiv och komma närmare barnets sfär istället för att se genusskapandet ur den 

vuxnas synvinkel. Det hade varit intressant att jämföra hur genusskapande kan skilja sig 

mellan barn och förskollärare. Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara att 

undersöka förskolornas olika geografiska upptagningsområde och socioekonomiska 

förutsättningar för att se om det kan skilja sig mellan vilka lekar som möjliggörs på 

olika förskolor. Ett sista sätt för att vidareutveckla studien hade varit att inta ett 

intersektionellt förhållningssätt, då kön endast är en del av de maktstrukturer och 

normer som finns i förskolan.  

8.7 Slutord 

När jag började skriva detta examensarbete var utgångspunkten att veta mer om 
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förskollärares konkreta yrkesprofession och hur de arbetar för att möta flickor och 

pojkar på ett jämställt sätt i den fria leken. På mina tidigare praktikplatser har 

jämställdheten mellan könen setts som ett naturligt och självklart inslag under den fria 

leken. Där var det ingen förskollärare som funderade över sin egen roll i den fria leken. 

Jag förstod nog inte förrän nu hur farlig denna inställning kan vara. Det finns en tendens 

att ens tankar låses in i en falsk trygghetsbur där förskollärare tänker att allting sker 

automatiskt utan att de behöver tänka eller arbeta för något i lekarna. Som förskollärare 

är det lätt att tro att hen är fullärd och att ämnet är uttjatat/uttömt om ingen börjar tala 

om att det kan finnas motsättningar i hur vi tänker och agerar. Denna studie har visat att 

det finns förskollärare som verkligen kämpat med genusarbetet i den fria leken. Trots 

deras slit har det upptäckts behov av förbättring i vissa avseende. Det går inte att förlita 

sig på att hen är klar med genusarbetet eftersom att genus ständigt skapas och återskapas 

i alla lekar på förskolan. Även om vuxna kan välja om de vill arbeta mer aktivt med 

genusarbetet så kan inte barnen välja om de vill ha sina rättigheter eller inte. Det är helt 

och hållet förskollärarnas ansvar att både flickor och pojkar kan få utveckla sina olika 

intressen och förmågor i den fria leken. Det spelar ingen roll att leken är ett av barnens 

språk om ingen vuxen behärskar lekspråket. I förskolan är det hög tid att förskollärarna 

visar sina kompetenser och blommar ut i genusarbetet. Annars riskerar könsstereotypa 

roller att växa upp som ogräs runt om i landet på olika förskolor. 
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  Bilaga 1 
 

Mailkontakt till förskollärare 
 

Förfrågan om intervju och observationsdag 
Hej personal på X:s förskola! 

  

Mitt namn är Maja Elmberg och jag läser min sista termin på förskollärarprogrammet i 

Kalmar. 

  

Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om genus i den fria leken. 

  

Jag undrar om tre pedagoger (förskollärare och/eller barnskötare) ifrån era avdelningar 

skulle kunna tänka er att bli intervjuade enskilt om ämnet i ca 30min och bli observerade i 

en heldag i den fria leken? 

  

Undersökningen kommer att genomföras nästa vecka 38, 39 eller 40.  

  

Jag är flexibel och anpassar mig till er verksamhet när det gäller aktuella tider och dagar då 

intervjuerna och observationsdagen kan ske. Ni får själva välja om det är samma dag eller 

på olika dagar. 

  

Om ni är intresserade att delta har jag en blankett till vårdnadshavarna som behöver ge 

samtycke eftersom barnen oundvikligen blir observerade i den fria leken, även om fokus 

kommer att vara på den vuxnas agerande. 

  

Kontakta mig gärna snarast möjligt, oavsett besked. 

  

Med vänlig hälsning Maja Elmberg 



  Bilaga 2 
 

Till svensktalande vårdnadshavare 

 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 
examensarbete vid förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitet, Kalmar.  
 

Jag är lärarstudent som utbildar mig till förskollärare vid Linnéuniversitet, Kalmar. Jag ska nu 

skriva den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är mitt examensarbete och ger 

mig min lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i 

december.  

 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar för jämställdheten i den fria 

leken på förskolan. För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in material genom 

observation med pedagoger och barn under den fria leken på förskolan.  

 

På er förskola kommer undersökningen att genomföras under en heldag. Jag vill med detta 

brev be om er tillåtelse som vårdnadshavare att ert barn deltar i den observation som ingår i 

examensarbetet.  

 

Alla som deltar i examensarbetet kommer att förbli anonyma vilket innebär att barnens namn 

kommer att vara figurerade. Det är frivilligt att delta i undersökningen och barnen kan avbryta 

sitt deltagande under studiens gång. All data som insamlas kommer att hanteras konfidentiellt 

av mig och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning än examensarbetet.  

 

Var vänlig att skriva under detta brev så snart som möjligt och ge det tillbaka till pedagogerna 

på förskolan så snart som möjligt.  

 

Sätt ett kryss i den ring nedanför som gäller för ert barn del: 

 

O Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

O Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Barnets namn: _________________________  

Vårdnadshavares underskrift: ___________________________ 

Datum:  ________    



  Bilaga 2 
 

 

För mer information ta gärna kontakt på nedanstående alternativ: 

Me222pb@student.lnu.se eller mobil: X 

 

Med vänlig hälsning, Maja Elmberg 

 

Handledare för undersökningen är: Mirja Betzholtz, mirja.betzholtz@lnu.se 

Kursansvarig: Kristina Henriksson, kristina.henriksson@lnu.se 

 

mailto:Me222pb@student.lnu.se
mailto:mirja.betzholtz@lnu.se
mailto:kristina.henriksson@lnu.se


  Bilaga 3 
 

Till engelsktalande vårdnadshavare 

 

Dear Parents 
 
This is a request for your permission to let your child participate in my survey. The 
survey is a part of The Preschool Teacher Education at Linnaeus University. 
 

I’m a student at Linnaeus University and will now write my final thesis. The final thesis 

corresponds to 10 weeks full-time studies and will be completed in December. 

 

My aim is to examine how the pedagogues are working for equality during the free play. To 

answer this I need to collect material by observation with teachers and children at the 

preschool. 

 

The observation at your child’s preschool will last one whole work day. With this note I wish 

to ask for your permission as guardian of your child’s participation. 

 

Everyone who participates will be anonymous which means that all names will be configured. 

To participate is unforced and your child can at any time end their participation. All the data 

will be handled personally by me and will not be available for any other study than my master 

thesis. 

 

Please sign this note as soon as possible and hand to one of the pedagogues. 

 

Mark the option that suits you best: 

 

[  ] As guardian I give permission for my child’s participation in the above mentioned study. 

 

[  ] As guardian I do not give my permission for my child’s participation in the above 

mentioned study. 

 

Name of the child: ____________________________ 

Guardians signature: ___________________________ 

Date: ____ 



  Bilaga 3 
 

 

Want more information? Email Me222pb@student.lnu.se or contact me on X.  

 

Best regards 

Maja Elmberg 

 

mailto:Me222pb@student.lnu.se


  Bilaga 4 
 

Intervjumanual 

 

Inledande intervjufrågor: 

x Vad heter du? 

x Vilket yrke har du? 

x Hur lång yrkeserfarenhet har du? 

Vilka tankar och erfarenheter har pedagoger om könsstereotypa- vs könsöverskridande 
lekar i den fria leken:  

x Hur definierar du könsstereotypa lekar? 

x Hur definierar du könsöverskridande lekar? 

x Hur skulle könsstereotypa lekar kunna ta uttryck i den fria leken? 

x Hur skulle könsöverskridande lekar kunna ta uttryck i den fria leken? 

x Om du tänker på din förskola, finns det någon/några lekar som flickor föredrar att leka 

under den fria leken? Följdfråga: vad tror du att det beror på?  

x Om du tänker på din förskola, finns det någon/några lekar som pojkar föredrar att leka 

den fria leken? Följdfråga: vad tror du att det beror på? 

 

Vilka strategier använder pedagoger för att motverka könsstereotypa roller i den fria 
leken:  

x Hur organiserar du som pedagog den fria leken för att öka jämställdhet? 

x Vilken/vilka fördelar har ditt arbetssätt för att öka jämställdheten i den fria leken? 

x Vilken/vilka nackdelar har ditt arbetssätt för att öka jämställdheten i den fria leken? 

x Har ditt arbetssätt under den fria leken förändrats under din yrkesprofession? 

Följdfråga: vad tror du att det beror på? 

x Hur skulle du vilja att dina framtida arbetskollegor arbetar för att öka jämställdheten i 

den fria leken? 

 

 
 


