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Abstrakt 

Title: Free play in preschool – a agency free from gender 
standards? 
 

Genom denna studie synliggörs förskollärares föreställningar om barn och könsnormer i 

förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur kön och könsnormer konstrueras 

i förskolans fria lek. Sex förskollärare har intervjuats och analysen utfördes genom 

användandet av teorier om essentialism, socialkonstruktivism och socialisering.   

 

Resultaten i studien visar att förskollärare uppfattade att deras närvaro är avgörande för 

om barn förstärker eller motverkar klassiska könsnormer och stereotyper i den fria 

leken. Det visade sig också att fri lek främst äger rum då det är resursbrist på 

förskolorna vilket skapar strukturella hinder som i sin tur bidrar till förstärkande av 

könsmönster. I slutändan får detta följden att barn förhåller sig till dominanta 

könsnormer i den fria leken.  

 

Nyckelord 
Förskola, lek, könsnormer, stereotyper, relationer 

Preschool, play, gender standard, stereotypes, relations 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karina Petersson som har ställt upp på 

handledning och stöttat oss genom arbetets gång genom konstruktiv kritik och viljan till 

att studien skulle bli så bra som möjligt. De förskollärare som ställde upp på intervjuer 

förtjänar också ett enormt tack, utan er hade inte studien varit möjlig att genomföra. 
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1 Inledning 
Förskollärares uppdrag är tydligt, de ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller.  
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Läroplan för förskolan 98 rev, 2010:5). 

 

 Debatten kring om och hur detta uppdrag på förskolan ska utföras är splittrad och 

tankar lyfts friskt av vad som bör göras eller hur sociala konstruktioner av kön ska 

tacklas inom förskolans ramar. Tidningsskribenter vid exempelvis Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter belyser allt ifrån att barn ska få vara vem de vill på förskolan men 

att de ska få möjlighet att leka tillsammans för att könskategorisering ska utmanas, till 

att en neutralisering av kön bland barn kan förvirra och att genuspedagogik är en 

ideologi snarare än en vetenskap (Bergkvist, 2008; Claeson, 2012). 

 

Pojkar och flickor blir ständigt utsatta för intryck genom media och leksaker som 

skildrar hur de ska/borde agera. När media riktar reklam mot barn så syns det tydligt att 

de försöker förmedla en känsla av att pojkar är aktiva och framåt medan flickorna är 

tillbakadragna och försiktiga. Det formar barnen indirekt och synliggörs i deras 

lekvärldar. Det är intressant att studera på grund av mängden timmar som barn ofta 

ägnar sig åt fri lek i förskolan samt att vi under praktikperioder har upplevt att fri lek 

oftast infaller under den tid i verksamheten då det är brist på personal av olika 

anledningar (Evertsson, 2010). Giraldo och Colyar (2012) poängterar att barn i tidig 

ålder, redan vid två och ett halvt år, börjar med kategorisering utifrån kön och att när de 

själva får välja, väljer samkönade lekkamrater vid val av aktiviteter och leksaker (2012). 

Andra hävdar att när barn tillåts välja leksaker efter könsstereotypa könsnormer 

begränsas deras erfarenheter genom att de könsnormer som är dominanta för tiden 

reproduceras vidare. Därför menar dessa att barn även behöver uppmuntras att utforska 

aktiviteter som inte uppfattas som stereotypa för deras kön (Martin, Eisenbud och Rose 

1995). Att lek är en betydelsefull del av verksamheten på förskolan och som är viktig 

för barns identitetsutveckling råder det nog inga delade meningar om. 
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Samstämmigheten är dock inte lika framträdande när det gäller hur fri den fria leken är 

vad gäller könsnormer, dvs om barns fria val verkligen är ”fritt” eller om pedagoger bör 

hjälpa till att skapa möjligheter för barn att utöka sina  valmöjligheter- att träda över de 

könsgränser de är vana vid. För hur förskollärare ser på saken, vilka föreställningar om 

kön de själva är bärare av menar vi, kan vara avgörande för hur verksamheten planeras 

och för hur barn bemöts. Skolverket (2014) har tidigare kritiserat förskolor och pekat på 

att förskollärares olika bemötande av pojkar och flickor i förskolan i vissa fall kan 

kopplas till kränkande behandling och diskriminering. Det som är extra allvarligt är att 

kränkningarna oftast beskrivs komma från personal på förskolan – inte från andra barn. 

Vi vill därför undersöka just förskollärares föreställningar om kön genom den fria leken. 

Ser de kön som något socialt konstruerat eller ett biologiskt faktum? Är de så 

traditionella som tidigare forskning indikerar? 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att synliggöra förskollärares föreställningar om barn och 

könsnormer i förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur dessa 

föreställningar påverkar barn genom förskolans fria lek. 

 

 
 

1.2 Forskningsfrågor 

 

1. Hur uppfattar förskollärarna sin egen roll under den fria leken och dess påverkan 

på barnens uppfattning av könsnormer? 

 

2. Hur uppfattar förskollärare den fria leken utifrån ett könsperspektiv? 

 

3. Hur uppfattar förskollärare att förskolans miljö, material samt sociala relationer 

påverkar den fria leken utifrån ett könsperspektiv? 
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2 Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet kommer vi belysa vad tidigare forskning beskriver om lek och 

leksaker/material samt relationer i förskolan. I följande kapitel beskrivs viktiga 

beståndsdelar som exempelvis bemötande, förskollärares närvaro och sociala relationer 

när konstruktion av kön ska synliggöras. 
 

2.1 Leken 

I Halim Lings (2013) intervjubaserade studie undersöktes 240 st fyraåringar från olika 

kulturella bakgrunder där fokus låg på att jämföra könsgrupper och huruvida exponering 

för faktorer som förhöjer status och betonart kön påverkade den. När barn tillämpar 

samhällsroller i leken så krävs förskollärares närvaro då Halim Ling  belyser att barnen 

axlar roller som respektive kön förväntas. Flickor leker ofta lekar som baseras på hur 

kvinnor ska vara och vice versa vilket medför att stereotyper och könsnormer hålls fast 

vid och jämställdheten försvagas (2013). 

 

Lynchs (2014) netnografiska studie där förskollärares onlinediskussioner om lek 

undersökts visar att lek är ett utmärkt, motiverande forum för att barn då de anser det 

vara underhållande samtidigt som det kräver sociala och kognitiva förmågor. Utöver 

kognitiva och sociala förmågor som barn erhåller så får de också bättre förståelse för 

världen då de bearbetar den genom att tillämpa samhällsroller i leken. Förskollärares 

generella uppfattning enligt Lynch är att rollekar oftast kategoriseras som flicklek efter 

datainsamling. Det finns dock inget konkret som visar på att pojkar inte uppskattar just 

rollekar i förskolans verksamhet (2014). 

 

2.1.1 Leksaker/material 

 

Forskning som gjorts visar på att interaktion med leksaker kan vara utvecklande, både 

kognitivt och socialt, för barn. När de leker med leksaker så bidrar det till deras 

utveckling av sin känsla för sig själva som biologiska varelser, men också ger en 

fördjupad kunskap om sig själva i förhållande till andra. Barn väljer ofta bort leksaker 
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eller lekar som de anser vara anpassade för det motsatta könet. Pojkar drar sig ofta ifrån 

att använda leksaker som möjliggör feminin kategorisering vilket kan vara dockor eller 

köksinredning, som oftast är den rekvisita som finns att tillgå. Vid noga planering av 

leken så finns det mycket av just den rekvisita som går att fånga pojkarnas intresse såväl 

som flickors (Lynch, 2014). Cherney & Dempsy (2010) undersökte hur barn 

klassificerar och beter sig när de påträffar leksaker som är könsneutrala eller har otydlig 

koppling till kön. Studien baserades på videoinspelningar av 31 stycken barn i åldrarna 

tre till fem och syftet var att undersöka neutrala och tvetydiga leksaker under barnens 

lek och dess förmåga till förståelse för kön i relation till leksakerna. Leksaker som 

barnen inte riktigt kunde könskategorisera; där flickorna och pojkarna ansåg det vara en 

leksak anpassade för deras kön visade sig avancera barnens lek mest. Det var inte 

könskategorin av leksaken som visade sig framlocka komplexitet i leken utan leksakens 

möjlighet för det. Även i de fall leksakerna ansågs vara könsneutrala så uppvisade 

pojkarna i studien ett könskategoriserande tänk. Istället för att kalla leksaken neutral när 

de inte kunde bestämma sig så ansåg de att det då var en pojkleksak. Leksaker som 

ansågs maskulina var de leksaker de lekte längst med. Samma sak gäller flickorna, dock 

gör de liknande kategoriseringar när de blir äldre. Femåringarna i studien visade sig 

vara de som kategoriserade mest, vilket synliggör att stereotyp lek eskalerar med åldern 

i förskolan. Exponering av förebilder verkar vara basen till hur medvetna barnen blir 

angående vad som anses vara lämpligt beteende kopplat till kön (2010). 

 

Martin, Eisenbud och Rose (1995) har gjort en undersökning om hur barn kategoriserar 

leksaker utifrån genus. Då barn använder leksaker i sina lekar som riktas mot specifikt 

kön begränsas deras upplevelser. Så när barn väljer leksaker så uppmuntrar leksakerna 

till olika sorters lek och lärande. Därav är det gynnsamt för barnets lärande och 

utveckling att inte enbart leka med de leksaker som är konstruerade till sitt specifika 

kön, utan att de får ett brett utbud av leksaker. När barn kategoriserar leksaker så 

använder de ofta kön som kategori. Den leksak en pojke fattar tycke för förmodar han 

att andra pojkar skulle tycka om också samt så anses många gånger den leksak som är 

kategoriserad till det egna könet vara mer önskvärd än motsatsen. Detta beteende är 

enligt forskarna något som kan begränsa barnens utforskande (Martin, Eisenbud & 

Rose1995; Lynch, 2014). Pojkar drar sig ofta ifrån att använda leksaker som möjliggör 

feminin kategorisering vilket kan vara dockor eller köksinredning, som oftast är den 
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rekvisita som finns att tillgå. Vid noga planering av leken så finns det mycket av just 

den rekvisita som går att fånga pojkarnas intresse såväl som flickors (Lynch, 2014).  

 

Forskare är inte helt eniga i frågan om hur barn väljer leksaker då Cheney & Dempsy 

(2010) och Martin, Eisenbud & Rose (1995) menar att barn väljer leksaker som 

kategoriserats till det specifika kön barnet i fråga har, medan Freeman (2007) menar att 

det inte stämmer. Freemans (2007) har intervjuat barn om hur de uppfattar att deras 

vårdnadshavare ser på barns stereotypiska eller könsöverskidande lek. Freeman 

beskriver att barn ofta väljer leksaker som strider mot rådande stereotyper och 

könsnormer i samhället. Däremot visar han att pojkar som väljer leksaker som inte 

tillhör samma könskategori som de själva ofta blir mer kritiserade än flickorna av 

förskollärare, vårdnadshavare eller andra barn. Dessa "korrigeringar" begränsar 

möjligheter att utforska så kallade flickleksaker respektive pojkleksaker i förskolan, 

både för pojkar och flickor. Många vårdnadshavare beskriver ändå att de inte ser 

problem i att deras barn skulle leka med könsöverskridande leksaker, däremot skulle de 

inte köpa dessa leksaker själva till sina barn. Freeman belyser att vårdnadshavares 

främsta fokus är att båda könen ska få en likvärdig utbildning, vilket skapar möjligheten 

till att få en likvärdig karriär i arbetslivet för respektive kön (2010; 1995; 2007). 

 

2.2 Kön och sociala relationer 
 

Kön har stor betydelse för hur barn i förskolan väljer lekkamrater. Många gånger väljer 

barn lekkamrater efter vad för form av aktivitet som ska äga rum. Fysisk lek tenderar 

ofta att skapa barriärer mellan barnen då pojkar ofta väljer pojkar att leka med och vice 

versa. Pedagogers vägledning och stöttning har visat sig gynna barnens förmåga att 

anpassa sitt sätt att leka. Under de studier som gjorts framkommer vikten av kön vid val 

av lekkamrat, då det även hade en viktig inverkan på barns fysiska aktiviteter under 

leken. Det vill säga om det är en stillasittande lek eller om det är en lek med mycket 

rörelse ligger till grunden vilken lekkamrat som väljs då pojkar ofta uppvisar vilja att 

aktivera sig mer kroppsligt än flickorna (Lindsey, 2014; Booren m.fl, 2014). 
 

2.2.1 Bemötande 
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Genom en fältstudie med syftet att undersöka konflikter som uppstår mellan barn och 

förskollärare i synliggör Dolk (2013) en mängd situationer på förskolan då flickor och 

pojkar blir bemötta på olika sätt. Trots värdegrunden i förskolans läroplan där det läggs 

stor vikt vid likabehandling och undvikande av stereotyper visar studien att 

förskollärare behandlar pojkar och flickor olika. I lek som är planerad och styrd av 

förskollärare tenderar flickor att bli ”hjälpfröknar” medan pojkarna oftare tar mer fysisk 

och psykisk plats. Barnen är väl medvetna om de roller de förväntas ha i leken innan 

den påbörjats. Under den fria leken däremot uppvisar flickor ofta ett beteende där de 

helst leker i närheten av förskollärare medan pojkarna visar på ett större fysiskt 

avståndstagande. Det är en faktor som skapar lekmiljöer där pojkar leker med pojkar 

och vice versa. Under påklädningssituationer och liknande är det pojkar som får mest 

hjälp, flickorna förväntas tidigt klara av det på egen hand (2013). Förskollärare bemöter 

pojkar och flickor efter stereotypa idéer av kön vilket snarare stärker stereotyper som 

råder istället för att utmana barnen. Då Eidevald (2009) undersökte situationer i 

förskolan då flickor och pojkar ”godkänns” eller stöter på motstånd i förskolan visade 

det sig att flickor och pojkar blir bemötta olika. När en flicka blir tillsagd att lugna ner 

sig har det visat sig att ifall en pojke hade agerat på liknande sätt så hade inte 

förskolläraren reagerat. De föreställningar av kön vi har av pojkar och flickor ser olika 

ut vilket medför att individer agerar utifrån dessa normer i bemötandet av barn (2009). 
 

Läroplanen för förskolan har tydliga mål angående jämställdhet och en strävan efter att 

neutralisera könsskillnader. Sandström, Stier och Sandberg (2013) undrar dock hur 

förskollärare arbetar för att uppfylla dessa mål. Eftersom barns könsidentitet tar form 

tidigt i livet är det av yttersta vikt hur förskolan arbetar med sociala interaktioner. I 

deras studie där genuspedagogik undersöktes vid 14 svenska förskolor framkom det i 

diskussion med förskollärarinformanterna väldigt förenklade teser om genuspedagogik 

där könsnormer inte adresseras utan undviks, även när barnen lyfter relevanta och 

spännande frågor. Studien visar att förskollärarna omedvetet och mindre reflekterat 

bemöter pojkar och flickor olika, vilket kan få konsekvenser för hur barnet uppfattas. 

Genuspedagogik i Sverige kan ses utifrån nivåer och behöver särskiljas utifrån retorik 

och pedagogisk verksamhet. Förskollärare är väl medvetna om vad de ska säga om 

könsnormer och stereotyper. Däremot är de inte lika säkra när det gäller att agera i 

pedagogiska situationer. Barn behöver ses som individer för att lärande ska gynnas. En 
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pedagogisk uppgift är då att se till så barnen får en miljö som är konstruktiv och 

inspirerande, för att barnens utformning av identitet ska främjas menar Sandström, Steir 

& Sandberg (2013). 

 

2.2.2 Förskollärares närvaro 

 

Förskollärares närvaro och dess påverkande faktor då barns val av lek äger rum är något 

som Tomes (1995) undersökt genom att observera barn och förskollärare under fri lek. 

Under den fria leken uppvisar flickor viljan av att leka olika former av familjelekar, rita 

och att läsa böcker medan pojkarna föredrar bygglekar eller att leka med fordon. Tomes 

visar på att förskollärares närvaro under val av lek och under själva leken är viktig och 

har betydelse för hur barnen väljer. Vid vissa lekar då en förskollärare är närvarande 

och aktiv under processen så har det visats öka deltagandet från barnen med nästan det 

dubbla än om en förskollärare inte hade varit aktiv (1995). Booren m.fl. (2014) belyser 

också vikten av förskollärares närvaro i förskolan, specifikt vid grupperingar. 

Gruppdynamiken i förskolan påverkas av faktorer som majoriteten av könstillhörighet 

eller relation till förskollärare. Som förskollärare kan uppdelning i mindre grupper vara 

passande då det visat sig att barn agerar annorlunda beroende på hur 

gruppkonstellationen ser ut (2014). 
 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

I tidigare forskning framkommer lekens syfte i verksamheten och att den hjälper barn 

att utveckla sina sociala och kognitiva förmågor. Det har också framkommit vilken den 

generella uppfattning förskollärare har av en del lekar som förekommer i verksamheten. 

Det medför att planerande av lek kan vara avgörande för att motverka traditionella 

könsmönster. Studierna belyser vilken påverkan förskollärares närvaro har under leken 

och visar att både pojkar och flickor starkt kategoriserar leksaker med kön som kategori 

och att de väljer bort leksaker kopplat till motsatta könet. Det medför att barnens 

upplevelser begränsas och synliggör förskollärarnas vikt vid att agera förebilder för 

barnen. Tidigare forskning visar att förväntningar av flickor respektive pojkar har 

betydelse vid exempelvis planerande av lekar eller aktiviteter då förväntningar är en 

avgörande faktor. Det bemötandet kan medföra begränsningar i barnens möjlighet till 
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utforskande och rådande stereotypa idéer förstärks istället för att motverkas. Genom den 

tidigare forskning vi har tagit del av kan vi konstatera att bemötande av barn och 

föreställningar om kön är avgörande faktorer i hur barns utveckling gynnas. Den 

tidigare forskning vi har tagit del av är av relevans för att uppnå syftet med studien 

vilket är; att synliggöra förskollärares föreställningar om barn och könsnormer i 

förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur dessa föreställningar påverkar 

barn genom  genom  förskolans fria lek. 
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3 Teori 
Syftet med den här studien är att synliggöra förskollärares föreställningar om barn och 

könsnormer i förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur dessa 

föreställningar påverkar barn genom förskolans fria lek. Forskning visar att 

förskollärares föreställningar om kön spelar stor roll i förskolans pedagogiska 

verksamhet och i sin förlängning hur pedagoger generellt förhåller sig till barn. I 

följande kapitel presenteras två teorier som ska hjälpa till med att synliggöra 

förskollärarnas föreställningar vilka är: socialkonstruktivism och essentialism. En 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt innebär att kön ses som något socialt konstruerat 

och fokus ligger särskilt vid att belysa relationer, material och miljöer samt socialisering 

som beståndsdelar i konstruktionen av kön. En essentialistisk utgångspunkt innebär att 

kön tolkas utifrån biologi som orsak till socialt beteende.  

 

3.1 Kön som social konstruktion 

 

Socialkonstruktivismen som begrepp syftar till att förklara fenomen, uttryck, ageranden 

och så vidare som sociala konstruktioner. Ett exempel på en sådan konstruktion är när 

något beteende eller attribut bestämts som något kvinnligt eller manligt dvs. genus. Det 

kan exempelvis handla om olika yrken, karaktärsdrag, utseende, beteende, färger och så 

vidare. Genus påverkas av kultur och sammanhang och är därför inte universella, alltså 

inte desamma världen över. Detta innebär att man föds med ett kön men att man sedan 

inom sin kultur tillskrivs attribut och förmågor kopplade till det biologiska könet. Barn 

föds inte till ett kön utan blir ett då hen utsätts för sociala förväntningar. Teoretiker 

inom socialkonstruktivismen menar att det inte finns något biologiskt som förklarar hur 

män kontra kvinnor kommer bli utan det konstrueras i sociala miljöer. Anatomiska 

skillnader mellan pojkar och flickor har inget med genus att göra. Genus är en social 

kategori och genom att leva så utvecklas individer till att bli en sorts person där 

personerna placeras i ramverk för hur en bör vara, agera och tänka (Hacking, 2004; 

Evertsson, 2010; Wennerberg, 2001). Att göra kön vilket är en social konstruktion 

innefattar att människor lever upp till de stereotyper som finns exempelvis att 

fadersfiguren i familjen byter däck på bilen och att modersfiguren tvättar. När detta sker 
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så följer vi de stereotyper som finns och barnen tar snabbt vid, vilket det som Evertsson 

menar med att göra kön (Evertsson, 2010, Hedlin, 2010). 

 

Eidevald (2011) belyser att det finns två olika sätt att se på genus- och 

jämställdhetsarbete i förskolan. De är könsneutralitet och könskodat, det är något som 

förskolorna där genuspedagogik används strävar efter. Begreppet könsneutralitet 

innebär att förskolan ska sträva efter att erbjuda neutralt material/leksaker medan 

begreppet könskodat innebär att ett visst material/leksak är kopplat till ett specifikt kön. 

Det här kan också gälla miljöerna i verksamheten och därför har många förskolor 

genomgått förändring och exempelvis ändrat namn på dockvrån till hemvisten. Genom 

att förskollärarna vill avstå att leksakerna blir identifierat till de olika könen, väljer man 

istället att erbjuda barnen neutrala leksaker/material som inte identifieras till respektive 

kön. Det som förskolan erbjuder istället för könskodade leksaker/material är; vatten, 

utklädningskläder, lera, bokstäver, siffror, skapande material, cyklar, bollar och hopprep 

då de anses vara neutrala leksaker/material. Skogen tas ofta upp som en neutral plats för 

barnen att leka på, då det inte förekommer någon könskodning av materialet som finns 

där. Författaren nämner också att en del förskolor lägger till nya utklädningskläder 

såsom herrkläder för att det ska bli mer könsöverskridande, för att man vill att pojkarna 

ska klä ut sig mer och bli integrerade på ett annat sätt i flickornas lek exempelvis 

mamma, pappa, barn. 

 

Genus påverkar oss mer än vad vi tror, genom normer om vad det betyder att vara 

kvinna respektive man i dagens samhälle. Ett tydligt exempel på det kan man hämta 

från förskolan, då själva uppdraget kan tolkas att man som förskollärare ska motverka 

de rådande könsnormer. Det vill säga vilket material och språk man använder för att det 

ska bli så könsneutralt som möjligt. Pedagoger använder sig ofta av språket som verktyg 

för att förmedla/uppmuntra flickor och pojkar exempelvis genom att man är mjukare på 

rösten och använder sig av andra ord till respektive kön. Tolerans vad det gäller 

beteende hos pojkar och flickor skiljer sig ofta också; då det dröjer längre innan en pojk 

bli tillsagd när han rör sig utanför de ramar som tolereras (Svaleryd & Hjertson, 2012). 

 

Hwang & Nilsson (2011) förklarar skillnader mellan begreppen könsroll och 

könsidentitet. Könsroll innefattar det sociala och kulturellt konstruerade könet och visar 
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skillnader mellan könen i hur vi är, vad vi gör och hur vi förväntas vara vilket påverkar 

personen. Könsidentitet beskriver den egna uppfattningen av vilket kön som personer 

tillhör, känner personen i fråga igen sig i sitt biologiska kön eller inte. Barn har redan i 

treårsåldern förutsättningar för att avgöra vilket kön de tillhör och samtidigt avgöra 

vilka som tillhör samma. Däremot så är det inte säkert att barnet uppfattar de biologiska 

skillnader utan istället väljer att fokusera på utseende och kläder, en pojke kan med 

andra ord bli en flicka ifall han sätter på sig en kjol ur ett barns perspektiv (2011). 

Josefsson (2005) menar att begreppet genus används för att vi människor ska kunna 

separera och begripa de kulturella och sociala perspektiv som utgör vad man ska kunna 

förvänta sig av flickor respektive pojkar. Samhällets syn på att vara flicka eller pojke i 

Sverige inte ska spela någon roll; de båda könen ska ha samma möjligheter. Vilket inte 

är fallet då det finns bakomliggande faktorer som har en stor påverkan på vilka 

möjligheter man har. De är; uppväxten, familjen, kompisarna, skolan, olika sociala 

medier och framför allt vilket kön man har. När det kommer till de olika könen lär vi 

oss på ett omedvetet sätt hur en flicka ska vara respektive hur en pojke ska vara (2005).  
 

3.1.1 Genus på förskolan 

 

Barn har genom samhället fått uppfattningar om vilka yrken som är kvinnliga respektive 

manliga. Dessa uppfattningar präglar deras val av lekar och leksaker. I förskoleålder och 

i barnens lek så ser det ganska annorlunda ut då flickor och pojkar generellt uppvisar 

olika sätt att leka eller hur de väljer leksaker. Stereotyper som finns angående de olika 

könen återspeglas och visas i förskolan då barnen leker. Pojkar i förskolan leker ofta 

mer fartfyllt än vad flickorna gör och syns oftare i större grupper och gärna utomhus 

medan flickor uppvisar motsatsen (Hwang & Nilsson, 2011). Normer som upprättas 

tidigt påverkar relationer och situationer undermedvetet. Vare sig vi vill eller inte så 

tilldelas pojkar och flickor olikheter som inte är medfödda. När ett kön konstrueras 

socialt så skapas möjligheten att människor bedöms efter normer om vad som är pojkigt 

eller flickigt. Det sker även ifall personen ifråga vill eller inte vill uppnå dessa normer 

(Evertsson, 2010). 
 

Forskning visar att förskollärare behandlar flickor och pojkar olika. Wahlström (2003) 

menar att flickorna i förskolan gör olika tjänster åt förskollärarna exempelvis att hämta 
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närvarolista eller hjälpa till att städa medan pojkarna gör annat. I andra situationer där 

hela barngruppen ska genomföra en aktivitet exempelvis samling, sitter barnen 

varannan flicka och varannan pojke för att det ska vara någorlunda lugnt samt att man 

ger pojkarna någon uppgift som att samla in sångkorten. Det här bemötandet behöver 

inte bara påverka flickorna utan även pojkarna, då det kan ge signaler till gruppen att det 

här är de busiga pojkarna och flickorna kan känna sig bortglömda. Det är nästan så att 

det förväntas att pojkarna ska vara ”stökiga” vilket kräver tillsägningar, en pojke kan få 

höra sitt namn i en negativ term upp till 40 gånger på en timme. Vilket gör att han bara 

har fått negativ uppmärksamhet, vilket inte är så vanligt bland flickorna i förskolan 

(2003). 

 

3.2 Essentialism 

 

Begreppet essentialism innebär att egenskaper och beteenden kopplas till det biologiska 

könet. Enligt essentialismen besitter kvinnan egenskaper och kunskaper som är 

oberoende av social fostran, ursprung eller intressen. Kvinnan föds till kvinna och 

agerar därför som en kvinna. Det essentiella perspektivet på kön menar att biologiska, 

fysiologiska och genetiska orsaker förklarar ett socialt beteende. Beteende och andra 

egenskaper, val samt yrkseval och så vidare blir således oundvikligt kopplat till 

biologiskt kön. Essentialism beskrivs som starkaste formen av oundviklighet- att  

pojkar/män kontra flickor/kvinnor besitter olika intelligensnivåer, atletiska förmågor, 

intressen och inriktningar i samhället. Essentialismen är idag betydligt mer 

kontroversiell än socialkonstruktivismen (Hacking, 2004; Lundahl, 2005). Gelman 

(2004) beskriver att essentialism ur genussynpunkt innefattar en samling tankar; 

exempelvis att könsskillnader snarare upptäcks än skapas, är biologisk snarare än social 

i sitt ursprung, oförändrad snarare än modifierbar och snarare gemensamt uteslutande än 

överlappande (2004).  

 

3.3 Sammanfattning av teorier 

 

Terorierna som beskrivits i tidigare avsnitt kommer ligga till grund för vår studie och 

används för att möjliggöra besvarande av vårt syfte samt frågeställningar. 
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Socialkonstruktivism samt essentialism är de teorier vi kommer att använda då vi 

analyserar vår empiri för att synliggöra förskollärares föreställningar om barn och 

könsnormer i förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur kön och 

könsnormer konstrueras i förskolans fria lek. Beskrivningen av såväl sociala 

konstruktioner och essentialism ska ge oss verktyg för att synliggöra förskollärares 

föreställningar om kön och i sin förlängning för hur kön reproduceras genom förskolans 

fria lek. Essentialism och socialkonstruktivism går att se som raka motsatser ut ett 

genusperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 19 

4 Metod 
I metodavsnittet kommer vi att presentera våra tillvägagångssätt för att samla, analysera 

och redovisa data till studien. Vårt syfte är det som är utgångspunkt när val av metod för 

att möjliggöra svar på forskningsfrågorna studien baseras på.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Syftet med den här studien är att synliggöra förskollärares föreställningar om barn och 

könsnormer i förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur dessa 

föreställningar påverkar barn genom förskolans fria lek. För att uppnå syftet med 

studien och få djupare förståelse om ämnet i fråga så kommer undersökningsmetoden 

vara kvalitativ. Ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär att en mer ökad förståelse för i 

detta fall förskollärares upplevelse av något. Vi kan inte nå fram till någon sanning om 

verklighetens fria lek. Vid kvalitativ undersökning så används en bråkdel av 

informanter i förhållande till kvantitativ. Istället så används ett fåtal informanter för att 

undersöka det unika och speciella. Vid kvantitativa studier så undersöks massan i större 

utsträckning för att få synliggöra det gemensamma hos informanterna (Denscombe, 

2009). 
 

I vår studie väljer vi att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt samt inspireras av 

fenomenografisk utgångspunkt. Målet med en fenomenografisk utgångspunkt är att 

specifikt belysa hur individer uppfattar olika aspekter av sin omvärld, i det här fallet 

förskollärares föreställningar om barn och könsnormer i förskolans fria lek (Khilström, 

2007).  

 

4.1.1 Informanter 

 

I studien deltog sex förskollärare i medelåldern, alla med en förskollärarutbildning som 

de har färdigställt under olika år beroende på när de startade sin utbildning. Intervjuerna 

ägde rum på deras respektive arbetsplatser som är två olika förskolor. På avdelningarna 

där förskollärarna arbetar består arbetsgruppen av tre pedagoger, på en fanns det även 

fler pedagoger på grund av extra behov. De förskollärare vi valt att intervjua arbetade på 
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de förskolor vi redan kände till på grund av tidigare verksamhetsförlagd utbildning. 

Däremot valde vi förskollärare från andra avdelningar som vi tidigare inte hade 

koppling till. Detta gjordes för att vi som tidigare studenter inte skulle hamna i en 

beroendesituation där intervjusvaren på något sätt skulle kunna bli påverkade. I studien 

eftersträvas ett så verklighetstroget utgångsläge som möjligt vid val av informanter och 

vi har därför bara valt kvinnliga förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet. Vi 

intervjuade förskollärare från samma avdelning på de olika förskolorna, med undantag 

för en förskollärare. Anledningen till att informanterna skulle arbeta på samma 

avdelning var på grund av att på en och samma avdelning kan det skilja på hur 

förskollärarna planerar eller uppfattar den fria leken. Intervjuerna strävar efter att bli så 

samtalsliknande som möjligt. För att möjliggöra högsta sekretess i arbetet med 

analysering av intervjuerna är informanterna döpta till ”Förskollärare” och sedan en 

siffra för att garantera att identiteten på respektive informant hålls dold. 

 

4.1.2 Intervjuer 

 

Innan intervjun startade så fick informanterna ytterligare information om studiens syfte 

och varför vi valt just det ämne än vad de tidigare fått (se bilaga 2). Intervjuerna var 

semistrukturerad vilket innebär att intervjuaren har en intervjuguide som ligger till 

grund för intervju utförandet. Under den här formen av intervju behöver intervjuaren 

vara beredd på att vara flexibel när det kommer till ordningen på ämnen och frågor, då 

det kan vara så att intervjuaren vill att informanten utvecklar sitt svar eller framför sina 

idéer kring ämnet. Det gör att svaren blir öppna och informantens synpunkter som den 

utvecklar genom sina svar synliggörs (Denscombe, 2009). Khilström (2007) beskriver 

den kvalitativa intervjun och menar att det innebär att informanterna har erfarenheter 

kring det valda ämnet i studien. Intervjuaren ska använda öppna frågor i intervjun och 

de följdfrågor som uppkommer ska ha sin utgångspunkt ifrån respondentens svar 

(2007).  

 

4.1.3 Undersökningsinstrument 

 

Under intervjuerna med de utvalda informanterna så var en frågeguide/intervjuformulär 

förberedd (se bilaga 1). Intervjuguiden grundas i de frågeställningar som studien har för 
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att möjliggöra besvarande av syftet med studien. Intervjuguiden är uppdelad i fyra olika 

teman i inledande frågor, organisering, hantering och avslutande frågor. Inledande 

frågor och avslutande frågor är till för att inleda samtalet och få en bild av 

informanternas yrkesbakgrund etc. medan de avslutande frågorna är till för att avsluta 

samtalet och samla upp resterande tankar och reflektioner. En anledning till att 

intervjuguiden formulerades är att intervjun ska ha möjlighet att flöda obehindrat och att 

vi som intervjuare skulle ha samma utgångspunkt för intervjun. I och med att vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer så var det vara öppna frågor, vilket är mer 

ämnesbaserade än strikta frågor. Det är på grund av att informanterna ska få möjlighet 

att utveckla sina svar i så stor utsträckning som möjligt. Under intervjuerna använde vi 

oss utav bandupptagning såväl som fältanteckningar på grund av att vi inte ville missa 

något i svaren. På så sätt fick vi möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen vilket 

möjliggör en korrekt transkribering och analysering (Denscombe, 2009). 

 

4.2 Etiska ställningstagande 

 

Inför intervjuerna i den här studien så informerade vi om de forskningsetiska 

principerna. Informanterna fick mail med information om studien och de 

forskningsetiska principerna vi hade som utgångsläge (se bilaga 2) samt att de blev 

tillfrågade innan intervjun ägde rum ifall de har förstått innebörden. Ingen ska behöva 

känna sig pressade att delta i studien. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den 

första principen är informationskravet som innebär att forskaren informerar deltagarna i 

studien om syftet med forskningen. Den andra principen är samtyckeskravet som 

innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma hur deras medverkan kommer att 

se ut i själva studien. Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att 

uppgifter om deltagarna som ingår i studien ska man ge konfidentialitet i största 

utsträckning möjligt, för att inte obehöriga personer får tag i respondenternas 

personuppgifter. Den fjärde principen är nyttjandekravet vilket innebär att den data man 

har samlat in ska endast användas till den forskning som materialet var avsett till 

(Vetenskapsrådet 2002). Alla dessa principer har tagits på största alvar under vår studie 

och de har ständigt återkopplats till för att möjliggöra validitet i studien. Deltagarna i 

studien fick brev (bilaga 2) med information om hur vi skulle gå till väga för att följa de 
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forskningsetiska principer som finns samt att innan intervjun påbörjades så 

informerades de ytterligare så att inga missförstånd skulle ske. 

 

4.3 Bearbetning av data 

 

Då vi samlat samtliga intervjuer transkriberade vi dessa för att möjliggöra analys och 

kategorisering. Transkriptionerna låg till grund för vårt resultat och vår analys där 

intervjusvaren kategoriserades tematiskt för att lättare kunna jämföras utifrån det syfte 

och frågeställningar som studien har. Tematisk kategorisering innebär att för forskaren 

identifiera kategorier utifrån specifikt valda teman eller när man som forskare lyckas 

identifiera teman i respondentens svar. Forskarens uppgift är att dra slutsatser från dessa 

kategoriseringar/teman (Denscombe, 2009). Efter kategorisering av den insamlade data 

så har vi noggrant valt citat från informanterna för att belysa deras tankar och åsikter om 

ämnet i fråga. Dessa citat är en bärande del i resultatet och utgångspunkt för analysen 

som presenteras i studien. Innan citaten skrivs ut i vår studie har vi valt att redigera så 

att det är lättare för läsaren att läsa texten. Det har skett under noggrant arbete för att 

inte meningen med vad informanterna uttrycker ska ändras och det lilla som ändrats 

påverkar inte andemeningen i vad informanterna uttryckt utan gör det bara lättare för 

läsaren att ta åt sig (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.4 Validitet 

 

Denscombe (2009) skriver att validitet innebär att metoderna och data man har använt i 

sin studie ska vara korrekt. Under forskningsprocessen innefattar validitet om hur 

trovärdig data forskaren fått fram genom sin studie. Genom forskningsmetoderna gäller 

det att finna fakta som är trovärdig och den fakta som forskaren har fått fram ska 

stämma överens med forskningsfrågorna som är utgångspunkten i forskningen (2009). 

Även Dovermark (2007) uttrycker, att validitet handlar om att kritiskt bedöma och 

kritiskt granska hela processen i en studie (2007). I vår studie så har vi valt att spela in 

intervjuerna vilket medför att vi tillsammans vid behov kan återkoppla till intervjun 

utan att det är sekundärkällor. Ifall endast fältanteckningar hade använts så skulle 

möjligheten att återgå till vad informanterna faktiskt sa vara näst intill omöjlig, därav 
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ansåg vi ljudinspelning vara av stor vikt för validiteten i studien. När intervjuerna 

analyserades märktes tydlig mättnad i många av de frågor vi ställt vilket tyder på att den 

mängd intervjuer och informanter som fanns i studien räckte och gav oss en valid bild 

av verksamheterna. 

 

4.5 Metodkritik 

 

Intervju som metod för att samla empiri innebär att informanterna använder sig av sin 

erfarenhet kring det valda ämnet för att göra beskrivningar av det. Genom att intervjun 

är kvalitativ formulerades frågorna så öppna som möjligt för att kunna ställa följdfrågor 

utifrån informantens svar (Khilström 2007). Vi upplevde att det var en viktig del i vårt 

arbete att sammanställa en intervjuguide att använde oss av eftersom vi ville undvika 

slutna frågor där endast ja och nej svar är möjliga, utan att informanterna istället gav ett 

utförligt svar på frågorna. Vid utformandet av frågeguiden så var inte teorierna riktigt 

utvalda till fullo vilket gjorde att frågorna skapade med begränsad teoretisk 

medvetenhet. Frågorna hade förmodligen sett lite annorlunda ut ifall teorierna för 

studien varit bestämda innan frågeguiden skapades. Genom intervjuns gång ställde vi en 

del följdfrågor där vi ville att de skulle utveckla sina svar eller där vi ville ha en 

jämförelse på exempelvis ute och innomhusmiljö. Denscombe (2009) belyser att den 

personliga identiteten har en påverkande roll i hur intervjun ter sig då kön, etnicitet och 

ålder kan vara påverkande faktorer som påverkar själva samtalet under intervjun.  Det 

kan vara en faktor vid känsliga och personliga frågor (2009). Genus kan uppfattas 

känsligt i förhållande till hur förskollärare arbetar medvetet med det eller inte. För att 

informanterna ska känna sig trygga är det viktigt att man skapar en tillåtande miljö där 

man får säga det man vill under intervju samt att det är väldigt viktigt att man 

poängterar för informanterna att man inte är ute efter att sätta dit dem vilket Denscombe 

(2009) belyser. När vi skulle utföra intervjuerna valde vi mellan kamerainspelning och 

ljudupptagning som dokumentärt verktyg. Efter mycket övervägande valdes 

kamerainspelning bort på grund av att vi inte kände oss bekväma och inte hade någon 

erfarenhet av det här verktyget, vilket vi har av ljudupptagning då vi har använt oss av 

den metoden vid tidigare tillfällen. Enligt Denscombe (2009) brukar ljudinspelningarnas 

inverkan avta under själva intervjun, medan kamerainspelning har en ständig inverkan 

under intervjun (2009). Kamerainspelning och dess hämmande faktor anser vi skulle 
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hämma de intervjusvar som lämnas av informanten, samtidigt som att vi inte heller 

känner oss bekväma med den formen av metodverktyg. Vi har begränsad erfarenhet av 

att genomföra intervjuer så vi såg de här intervjuerna som ett lärandetillfälle. Vi märkte 

att vi blev säkrare och säkrare för varje intervju vi gjorde till datainsamlingen. När det 

kommer till urval av informanter valde vi att genomföra intervjuerna på våra 

praktikplatser, vilket man både kan se för- och nackdelar med. Denscombe (2009) 

nämner att under en intervju spelar den personliga identiteten roll för hur intervjun blir 

(2009). Det här kan vara en nackdel då informanterna vet vilka vi är och därmed 

utelämnar information när de svarar på frågorna eller att de känner trygghet i att de 

känner igen oss och där av svarar så sanningsenligt som möjligt. Samtidigt är det en 

fördel med att ha gjort intervjuerna på informanternas arbetsplatser vilket ofta medför 

att de känner sig trygga i miljön.  Valen vi har gjort har vi både vägt för- och nackdelar 

mot varandra, för att på bästa sätt samla in data till vår studie.   
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5 Resultat 
I följande avsnitt kommer vi att framföra den empiri vi har införskaffat oss genom 

intervjuerna med förskollärarna. Under den tematiska kategorisering vi gjort av empirin 

framkom intressanta teman som vi presenterar i följande avsnitt där leken, 

förskollärares föreställningar, miljö, material och relationer är bärande. 

 

5.1 Förskollärare och den "fria" leken 

 

Leken är en viktig beståndsdel i förskolan och våra förskollärare beskriver den som ett 

forum för att barnen ska kunna lära sig socialt samspel, turtagning och att leken skapar 

möjlighet för bearbetning av tidigare erfarenheter. En av förskollärarna beskriver leken 

som att det är barnens arbete, barnen är på förskolan under dagarna för att lära sig och 

det är genom leken detta sker. På så sätt blir leken barnens arbete menar informanten. 

Under intervjuerna framkommer tydligt att den fria leken inte ska planeras. 
 

Jag tror inte vi planerar fri lek, för då är den inte fri, [...] men fri lek det blir ju när man tänker 

efter våra vilor man har haft rast och så är det ju ofta fri lek, att man går iväg och gör det man är 

sugen på (F3). 

                   

Att de får tillfälle att leka, jag tycker inte att vi planerar den direkt (F6). 

 

Förskollärarna anser att den fria leken ska vara fri, vilket de menar att den blir då 

planering undviks men att barnen tillgodoses med tillfälle att leka utifrån vad de själva 

vill. När förskollärare börjar strukturera upp den fria leken med en mängd planerade 

aktiviteter så uppfattar förskollärarna inte leken som speciellt fri. Fri lek ska utgå från 

barnens intresse. Förskollärare 3 berättar att det ofta är fri lek när förskollärarna har 

raster och när barnen har haft sin vila, vilket gör att det är utvilade barn och mindre 

personal på avdelningarna. 

 

5.1.1.1 Att välja aktiviteter/leksaker 
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Både förskollärare 5 och förskollärare 1 beskriver hur barn väljer aktiviteter under den 

fria leken. Det beskrivs som att antingen så styr intresse eller vad kompisarna leker 

med. 
 

En del barn väljer nog vad kompisarna väljer för leksaker under den fria leken. [...] en hel del 

kan tänka att jag vill vara där inne och bygga med klossarna, för att kompisen gör det (F5). 

 

Ofta kanske man ser nån annan göra nånting så blir man intresserad så det har ju med intresse att 

göra, när det ser spännande ut som någon annan har hittat att göra (F1). 

 

Intervjuerna visar på att barn antingen väljer efter vad kompisarna leker med eller vad 

de är intresserade av när de ska välja aktiviteter eller leksaker under den fria leken. Både 

förskollärare 1 och 5 beskriver att barn väljer aktivitet efter vad kompisarna gör även 

fast förskollärare 1 fokuserar på att barnen väljer vad kompisarna gör på grund av att de 

har lika intresse.  

 

 

5.1.2 Lek inomhus 

 

Barnens lek inomhus är framträdande i våra intervjuer men beskrivs inte som lek 

inomhus utan bara som lek. Däremot så beskriver förskollärarna lek utomhus vilket gör 

att vi tolkar det som att när de endast använder begreppet lek så syftar de till den lek 

som sker inomhus1. Under intervjuerna beskriver förskollärarna att pojkar och flickor  

inte leker med olika saker och att det inte går att synliggöra någon slags skillnad i vad 

de leker.  
 

Jag kan inte se någon direkt skillnad på vad pojkarna leker med kontra flickorna. […] Pojkarna 

är lika mycket i hemvrån som flickorna och lagar mat och donar och grejar. Alla bygger med 

lego och klossar (F5).  

 

Nä, det tycker jag inte att det är inne hos oss. Jag vet ju att Erik gillar bilar och väljer gärna dem, 

men han kan även leka med dockorna. Det är inte att han väljer bort det ena före det andra direkt 

(F6). 

 

                                                
1 Förskollärarna beskriver inte lek inomhus därför har vi valt att tolka det som att när de endast säger lek 
så syftar de till den som sker inomhus.  
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Förskollärarna beskriver att det inte går att se någon skillnad i vad pojkar och flickor 

leker utan att alla leker med allt. De säger att Erik ofta leker med bilar men att han även 

kan leka med dockor. Vid intervjuerna så visar förskollärarna tecken på att de inte 

uppfattar några könsstereotypa leksaker/lekar eller könsstereotypa ageranden. 

Intervjuernas svar strider mot den rådande forskning som menar att det är skillnad i vad 

pojkar och flickor leker, speciellt när de väljer leksaker.  
 

Under intervjuerna framkom även att det finns förskollärare som ser skillnader i hur/vad 

pojkar och flickor leker vid förskolorna. Både förskollärare 4 och förskollärare 3 belyser 

det på följande sätt; 
 

Inne hos oss är det många flickor som leker med dockorna faktiskt, inte lika mycket pojkar som 

gör det. […] Dom leker oftast med allt men man börjar se att det är flickorna som går runt med 

dockorna, det kan ju faktiskt vara så att det är därför killarna inte leker så mycket med dockorna, 

för att tjejerna inte släpper dom (F4). 

 

Nu har killarna hållit på väldigt mycket med att kast flygplan och dom är ju oftast mer dynam… 

inte dynamiska, aktiva kroppsligt, rörelse än tjejerna i vissa lägen tycker jag. Men det tror jag har 

med och göra att musklerna är större på pojkar och utvecklas lite på annat sätt och då blir det 

automatiskt att kroppen måste röra sig och att man vill liksom hålla på att klättra, spela bandy 

och fotboll och så. Sen finns det naturligtvis tjejer som är jättemycket på det också och killar 

som gillar att va stilla så jag menar det är ju inte. Men visst kan man se mönster att killar är lite 

mer för pang pang i allmänhet (F3). 

 

Här synliggörs att det finns tydliga skillnader i vad pojkar kontra flickor leker och det 

beskrivs utifrån både socialt konstruerade skillnader samt essentialistiska. Att pojkarna 

inte leker med dockorna som förskollärare 4 beskriver tolkar vi som att dockornas 

möjlighet till feminin kategorisering gör att pojkarna väljer bort de. Förskollärare 3 

beskriver anatomiska skillnader som en bidragande faktor till vad pojkar kontra flickor 

leker i förskolan, att essentialistiska skillnader förklarar ett specifikt socialt beteende 

eller val av leksaker och att det är medfött. I så tidigt som förskoleåldern har barn fått ta 

del av samhällets uppfattningar på vad som är kvinnligt kontra manligt vilket präglar 

barnens val av leksaker. De stereotyper som finns angående de olika könen återspeglas 

och visas i förskolan då barnen leker, flickor och pojkar tenderar att leka med olika 

saker eller olika aktiviteter. 
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5.1.3 Lek utomhus 

 

Under intervjuerna framkom att barn inte leker på samma sätt utomhus som inomhus 

där de ofta leker med samkönade kamrater och väljer aktiviteter efter vad kompisarna 

gör. Utomhus belyses att det är mer fritt och att kreativiteten används mer omfattande. 
 

Ute är de mer tillsammans med tjejer, man jagar varandra lite eller liksom a mera aktiv med både 

tjejer och killar ute (F2). 

 

Dom får mer utrymme till att springa och röra sig på. Eftersom att det är så små lokaler här inne 

finns det inte mycket utrymme till att röra sig på inne, så den lek utomhus blir mycket springa, 

sparka boll (F5). 

 

Kör runt på skottkärror, springer, bandy. Det kan ha att göra med att det finns två killar i 

personalen spelar innebandy i vipers på ”fritiden”, så att de är de som har dragit igång det hela. 

Sitter i sandlådan, är borta vid bussen och leker samt ruschkanan är det några som åker på samt 

att några vill gunga (F4). 

 

I förskollärarnas svar framkommer det att utomhusmiljön blir en slags frizon där 

könsnormer och stereotyper inte är lika tydliga. Ingen av förskollärarna väljer att belysa 

att pojkar och flickor leker olika lekar eller med olika saker när de är ute utan det är vid 

inomhusmiljön som det belyses. Att barnen leker mer könsöverskridande ute kan bero 

på många faktorer, en av de är begränsad möjlighet för regelrätta leksaker. Barnen får 

istället använda fantasin och sig själva som “rekvisita” och leka lekar som kurragömma, 

Datten eller spela någon form av bollsport. Då begränsas möjlighet till 

könskategorisering av leksaker och barnens utforskande och lärande blir inte hämmat. I 

och med att personal engagerar sig i lekar med barnen så undviks exkluderande och 

chanserna är än större för att barnen leker över könsgränserna, på grund av att generellt 

medverkande brukar öka med det dubbla när personal är aktiva eller närvarande 

(Tomes, 1995). En annan anledning till att barnen leker mer tillsammans kan vara att 

barnen har svårare att kategorisera vad som i deras värld skulle bestämmas som 

kvinnligt kontra manligt. Bollsport kan vara en aktivitet som vi genom normer bestämt 

är manlig men eftersom personalen aktivt inkluderar samtliga barn så begränsar de 

traditionella könsmönster. Genussocialisation beskriver hur individer bemöter flickor 

och pojkar olika på grund av tidigare föreställningar, förskollärarna ignorerar tidigare 
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föreställningar vilket medför att samtliga barn få möjligheten att medverka vid 

exempelvis bollsporter. 

 

5.1.4 Rollekar 
 

Vi ser ett tydligt tema i vad barnen leker när vi frågar våra förskollärare och det är 

rollekar som verkar vara det som barnen leker mest under den fria leken, det är något 

som samtliga förskollärare formulerar.  

 

Här inne leker dom som sagt mycket rollekar. […] lite mer liksom genomtänkta lekar att man är 

på ett visst sätt och när man är nån och man pratar kanske på ett visst sätt och lite såhär och 

doktor, mycket sånna roll.. yrkeslekar, frisörer  då när vi hade det där temat med det har ändå 

fortsatt (F2). 

 

Förskollärare 2 beskriver att barnen leker mer genomtänkta lekar och att barnen i dessa 

är på ett visst sätt och pratar på speciella sätt beroende på vad de leker vilket innebär att 

de för sig annorlunda på grund av vilket yrke de gestaltar. Det barnen leker är ofta 

yrkeslekar  där de agerar utifrån speciella yrkeskategorier och då förvränger sina röster, 

använder yrkestermer och liknande. Ageranden som dessa kan vara sociala 

konstruktioner då barnen genom omvärlden tagit del av yrkesutövare och deras 

särskilda karaktärsdrag som de då uppfattar som universella. Att barnen tar del av och 

uppfattar specifika karaktärsdrag hos yrkesutövare synliggörs i förskollärares 2 tankar. 

Ifall barnen uppfattar språk och beteende inom vissa yrkeskategorier så registrerar de 

också granterat könsnormer inom specifika yrken, som de senare utövar i leken. 

 

Förskollärare 4 och 3 beskriver också att barnen leker mycket rollekar under den fria 

leken; 

 

Dom lagar mat till dockorna, lagar mat till sig själva och kompisarna, sitter vid bordet och äter 

maten de har lagat (F4). 

 

Det är ju mycket det här mamma, pappa, barn en viss tid och det kan man också se ganska 

många gånger ibland, hund och katt, att man är djur. Djurdagis som dom säger då, doktor, 



 

 

 

 30 

frisörer och sen ibland händer en massa saker när dom leker som man inte har en aning om utan 

det bara händer en massa grejer, jag tror inte att dom vet alla gånger själva vad dom gör (F3). 

 

Här syns på samma sätt som förskollärare 2 beskriver att barnen leker mycket rollekar 

och speciellt olika yrkeslekar men också att de lagar mat eller leker familj och så vidare. 

Förskollärare 3 formulerar sig på ett intressant vis om att det bara sker en massa saker i 

barnens lek. Att barnen inte riktigt vet vad de gör är vad förskolläraren syftar till, vilket 

kan innebära att de inte riktigt kan sätta fingret på varför de gör vissa saker utan det bara 

sker per automatik. Att barnen agerar per automatik innebär att de har utsatts för sociala 

matriser och därigenom agerar på ett specifikt vis. Tidigare forskare beskriver att barn 

förstärker könsnormer i rollekar, de bearbetar omvärlden och erfarenheter genom att 

tillämpa samhällsroller samt yrken i leken (Lynch, 2014; Halim Ling, 2013). Vi 

uppfattar det som att när barnen leker rollekar så är det viktigt med aktiva förskollärare, 

så att möjligheten till att könsnormer vidhålls begränsas kraftigt. Ifall barnen får leka 

utan uppsyn och då inte alla gånger vet vad de själva gör uppfattar vi som en grogrund 

för könsnormer och stereotyper. 

 

5.2 Miljö, material och sociala relationer under "fri" lek 

 

Förskollärarna beskriver miljön och materialet på förskolorna som viktiga beståndsdelar 

i genusarbete och planering inför nya barngrupper. Den pedagogiska miljön på 

förskolan ska enligt förskollärana möjliggöra utforskande och tillgodose alla barn så att 

den främjar deras intressen, då det är barnen som ska vara utgångspunkt för planerandet 

av verksamheten. Nedan så syftar förskolläraren i citatet till miljöerna på förskolan och 

och det materialet som finns i de olika miljöerna, alltså de olika rummen.   
 

Då har vi särskilda miljöer samt att i de olika miljöerna finns det olika material som kan säga bor 

i den miljön […] för vi vill inte blanda leksakerna från de olika miljöerna som finns i rummen 

med varandra [...] även att man låter flickorna leka med bilar och att pojkarna får leka med 

dockorna. Att allt material är tillgängligt för alla, det ska inte spela någon roll vilket kön som ska 

leka med det (F4). 

 

Genom den pedagogiska miljön kan man säga för det är ju det som vi hela tiden försöker 

tillgodose barnen, vad de är intresserade av. Det är ganska spännande när man kommer med en 

ny barngrupp på hösten och vad de är intresserade av och vad det är för material som finns och 
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vad det är för material som behövs för att den fria leken ska bli så bra som möjligt, eller just för 

att den kan bjuda in till olika sorters aktiviteter (F2). 

 

Den pedagogiska miljön är i fokus på de förskolor vi har utfört intervjuerna på och det 

material som ska finnas tillgängligt för barnen ska vara planerat och genomtänkt innan 

det hamnar på avdelningarna. Leksaker och aktiviteter är något som flertalet av våra 

förskollärare lyfter som viktigt i ett genusarbete på förskolan. De anser att material som 

finns på förskolor bör vara könsneutralt i så stor utsträckning som möjligt och 

uppmuntrande till utforskande av leksaker och i leken, så leksakerna inte exkluderas på 

grund av dess socialt konstruerade karaktär. Förskollärare 4 beskriver att pojkar ska få 

leka med dockor och att flickor ska få leka med bilar. Hens inställning till leksakerna är 

att de ska vara tillgängliga för att barn oavsett könsroll eller könsidentitet. Däremot så 

synliggörs värderingar om att bilar är kategoriserade som pojkleksaker och dockor som 

flickleksaker genom förskollärarnas formuleringar vilket kan påverka barnen när de 

väljer leksaker att aktivera sig med då barn gärna undviker leksaker som kategoriseras 

till motsatt kön.  

 

I arbete på förskolorna där våra förskollärare för studien arbetar märks ett tydligt tema 

kring sociala relationer som betydelsebärande faktor i den fria leken. Förskollärarna 

beskriver att det är i leken som barnen bland annat lär sig hur de ska förhålla sig mot 

individer. Kön och ålder beskrivs som avgörande för hur barn omger sig av sociala 

konstellationer under den fria leken.  
 

Men så ålder som man säger, ibland är det vanligare att man leker kille tjej när man är på 

Flaggan (avdelning på förskolan) alltså lite yngre och så plötsligt så upptäcker man att de, man 

kommer på saker som känns kanske närmare sitt eget kön på nått sätt och då söker man sig  till 

sitt eget kön mer och pratar mycket och kommer på sånt som man tycker är jätteroligt. Det är 

helt naturligt, det bara är så men så leker dom ihop ändå ibland (F3). 

 

Som förskollärare 3 beskriver så är det vanligare att barnen leker över könsgränserna 

vid yngre åldrar och att de blir medvetna om skillnader mellan könen desto äldre barnen 

blir. Hen beskriver att barnen kommer på att deras intressen delas med kompisar av 

samma kön och att de då söker sig till varandra för att få störst utbyte av varandra. Att 

hen beskriver det som naturligt går att tolka utifrån två perspektiv; det ena är att sociala 

konstruktioner bevisligen påverkar barn och att det krävs mycket av de för att strida mot 
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könsnormer och att socialisering är av betydelse. Det andra är att det finns egenskaper 

eller kunskaper som är knutna till specifika kön genom genetik och arv samt att det är i 

största grad är oundvikligt. Det behöver inte heller vara så att barnen tyr sig till varandra 

på grund av det biologiska kön de har utan könsidentitet kan spela roll, att barnen helst 

leker med barn som de kan identifiera sig med utifrån intressen eller liknande.  
 

Förskollärare 2 och förskollärare 1 beskriver också att barnen delar upp sig efter kön 

och att det påverkar hur de leker. Pojkarna leker för sig och flickorna leker för sig; 
 

Dom här killarna som vi har, har blivit ganska tajta eftersom de är så få och leker väldigt bra 

ihop också egentligen. [...] där kan man ju se ibland att det finns lite andra intressen än dom här 

rollekarna som vi ändå har pratat om, intresset finns inte riktigt. Sen om det är att det inte riktigt 

vill eller om dom vill hålla ihop det man inte riktigt heller (F2). 

 

Just nu har dom delat upp sig så pojkarna är för sig och flickorna är för sig. Dom leker lite ibland 

också med varandra men ganska tydligt är det och för flickorna är det mycket det sociala, [...] 

hur man är mot varandra mycket också. [...] Pojkarna är det mycket det sociala men dom gör 

andra saker, de är mer fysiska alltså mer tydligt fysiska. [... ] Dom är intresserade av varandra 

men dom har inte hittat nått sätt där dom leker över gränserna (F1). 

 

Förskollärare 2 uttrycker att pojkarna på hens avdelning tyr sig väldigt mycket till 

varandra på grund av att de är så få pojkar där och att de har andra intressen än 

flickorna. Intressen belyser också förskollärare 1 som en avgörande faktor samtidigt 

som hen uttrycker att pojkarna och flickorna är intresserade av varandra men att de inte 

hittat någon strategi för att leka tillsammans. Pojkarna beskrivs som att de uppskattar 

fysisk aktivitet medan flickornas vardag styrs av sociala relationer, hur man ska vara 

mot varandra och liknande. Att göra kön beskrivs som en social konstruktion där 

individer förhåller sig till könsnormer på grund av att omgivningen manifesterar dem. 

Barn börjar tidigt anpassa sig efter de normer på grund av att de vill bli accepterade och 

inte ses som egendomliga i de kretsar där de rör sig. Citaten ovan visar att barn påverkas 

av dominanta könsroller där det finns förväntningar på hur barnen bör vara. Klassiska 

stereotyper som att pojkar ska vara aktiva medan flickorna ska ägna sig åt lugnare 

aktiviteter synliggörs och vidhålls i förskolan.  
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6 Analys 
I analysavsnittet som följer ges djupare analys av resultatet och det som framkommit 

analyseras i relation till tidgare forskning, litteratur och vårt teoretiska ramverk. 

 

6.1 Förskollärare och den "fria" leken 

 

I vår undersökning och de intervjuer vi gjort så framkom det att det inte existerar någon 

form av planering av den fria leken utan förskollärarna väljer att poängtera att den ska 

vara så fri som möjligt. Förskollärarna uppfattar det som att, då de planerar lek så är den 

inte fri. Att barnen i den fria leken ska få göra det som de är "sugna på" kan innebära att 

barnen leker det som de lärt sig tycka om, genom samhällets prägling vilket stärker 

rådande könsnormer (Hacking, 2004; Evertsson, 2010; Ennerberg, 2001). Tillfället då 

fri lek utövas beskrivs också som att det sker när förskollärare har raster och det är färre 

personal på avdelningarna. Flickor uppvisar ofta beteendet att vilja vara nära de 

förskollärare som finns på avdelningarna under den fria leken och pojkarna gärna på 

längre fysiskt avstånd. Detta skulle kunna innebära, att pojkarna och flickorna eventuellt 

leker på olika platser under den fria leken, som i sin tur får följden att förskollärare 

indirekt bemöter barnen olika och barnens utvecklande av könsidentitet blir efter 

samhällets rådande stereotyper (Dolk, 2013; Eidelvald, 2009; Sandström, Steir & 

Sandberg, 2013). Leken är ett motiverande och underhållande forum för barnen att 

utvecklas i, fri som reglerad. I leken förankrar barn tidigare erfarenheter och tillämpar 

samhällsroller och då ofta de samhällsroller som respektive kön förväntas. Utan 

vägledning av förskollärare begränsas barnens utforskande och lärande, då de begränsar 

sig själva genom könsnormer och förskollärarna bidrar till förstärkande av könsmönster 

genom att de inte aktivt bryter dessa. När barn väljer aktiviteter fritt tenderar de att välja 

som kompisarna, vilket riskerar stärkande av traditionella könsmönster eftersom flickor 

tenderar att leka med flickor och vice versa (Lynch, 2014; Halim Ling, 2013; Booren 

m.fl, 2014). Eftersom fri lek äger rum då det i mångt och mycket är resursbrist på 

förskolan skapas strukturella förhinder där barnen får begränsad tillgång till vägledning 

som i sin tur kan bidra till ett förstärkande av traditionella könsmönster, vilket kan få 

följden att barnen förhåller sig till dominanta könsnormer (Hedlin, 2010). Många gånger 

istället för att barnen uppvisar på könsstereotypa ageranden så är det förskollärarna som 
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belyser leken på ett kategoriserande vis. Genom att använda terminologi där pojkarna  

är de som strider mot könsnormer genom att vara i den miljö som ofta kategoriseras till 

flickorna, alltså hemvrån och att pojken i intervjun kan leka med dockor (Hwang & 

Nilsson, 2011; Hacking, 2004). 

 

6.1.1 Rollekar  
 
Under den fria leken som förekommer i förskolan kan man tydligt urskilja att det främst 

är rollekar som dominerar när barnen ska välja fritt; många gånger så specifikt som 

yrkeslekar ex. doktor, frisör eller veterinär. I dessa leker så syns det tydliga sociala 

konstruktioner där barnen mycket väl är medvetna om hur de ska bete sig när de 

gestaltar vissa yrken. Som beskrivits i resultatet så vet barnen precis hur de ska föra sig 

när de leker vissa yrken vilket är sociala konstruktioner och stereotyper av yrkesutövare. 

Dessa konstruktioner påverkas av kultur och sammanhang vilket barnen inte uppfattar 

utan vägledning av förskolläraren och därför ses de som universella karaktärsdrag för 

respektive kön. Detta leder till att könsnormer cementeras då barnen i sin lek återspeglar 

rådande yrkesstereotyper i samhället; manliga snickare och kvinnliga frisörer (Hacking, 

2004; Evertsson, 2010; Wennerberg, 2001). I intervjuerna synliggjordes att barnen 

agerar utan att veta vad de gör, per automatik2. Det är något som förstärker könsnormer 

då barn bearbetar omvärlden och erfarenheter genom tillämpande i leken. I leken är det 

viktigt med exponering av förebilder, så att barnen inte fortsätter att manifestera 

samhällets rådande könsnormer (Cherney & Dempsy, 2010).  

 

6.2 Miljö, material och sociala relationer under "fri" lek 

 

Redan i förskolan får barn ta del av samhällets uppfattningar av vad som är manligt 

kontra kvinnligt vilket präglar barnens val av leksaker och de könsnormer som finns 

återspeglas och visas i förskolan då barnen leker vilket också syns i vårt resultat 

(Hwang & Nilsson, 2011; Emolu, 2014). Förskollärarna som intervjuades för den här 

studien beskriver de flesta att pojkar och flickor leker med olika leksaker eller olika 

aktiviteter inomhus. Anledningen till att pojkar och flickor leker olika beskrivs både 

genom sociala konstruktioner och essentialistiska skillnader där sociala konstruktioner 

                                                
2 Se 6.1.4 Rollekar 
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är att pojkar hellre leker med bilar än dockor. Essentialistiska skillnader menar till 

beskrivandet av pojkar som mer kroppsligt aktiva än flickor på grund av 

muskelutveckling (Hacking, 2004; Evertsson, 2010; Wennerberg, 2001; Gelman, 2004). 

När barn väljer material att leka med så uppmuntrar leksakerna till olika sorters lek och 

lärande. Därför är det viktigt att förskollärare vägleder barn och är aktiva samt 

planerande i verksamheten, så att deras utforskande inte hämmas. Barn väljer ofta bort 

leksaker och lekar som de anser vara anpassade för det motsatta könet, samtidigt när de 

kategoriserar leksaker är kön ofta den vanligaste kategorin. Det är något som synliggörs 

i vårt resultat där flickor beskrivs att de leker helst med dockor medan pojkarna leker 

med bilar eller fysiskt aktiverar sig. Dockor och bilar är klassiska leksaker där en tydlig 

koppling till könsnormer går att göra vilket får barnen att välja bort de som inte är 

kategoriserat efter deras könsidentitet (Martin, Eisenbud & Rose, 1995; Lynch, 2014; 

Cherney & Dempsy, 2010). 

 

I miljöer då könskategoriska leksaker inte är så vanliga leker barnen mer tillsammans 

och över könsgränserna, vilket går att se vid utomhuslek vid de förskolor vi besökte. 

Samtliga av förskollärarna vi intervjuade för studien valde att inte formulera hur pojkar 

respektive flickor leker ute utan de använde terminologi där kön inte var avgörande. 

Förskollärarna beskrivning av regelrätta leksaker utomhus var nästan obefintlig, 

däremot så beskrev de mer aktiviteter som gungor, spela bollsport och att de jagar 

varandra. Att barnen leker mer tillsammans ute än vad de gör inne kan också bero på 

socialiseringsprocessen som äger rum i förskolan. På de förskolor vi tagit med i studien 

upplever vi att det finns en skillnad i utomhuslekens normer och värderingar kontra 

inomhuslekens sådana. Exponering av förebilder är avgörande faktor i hur barnen blir 

medvetna om vad som är "korrekt" beteende vilket gör att förskollärare behöver vara 

jämna i sin förebildsroll när de agerar i miljöer med barn (Olsson & Olsson, 2000; 

Cherney & Dempsy, 2010). 

 

Planering av den pedagogiska miljön och materialet som ska finnas på avdelningarna 

synliggörs i vårt resultat som en viktig faktor i arbete med genusfrågor på förskolorna. 

Enligt förskollärarna vi intervjuat ska den pedagogiska miljön på förskolorna 

möjliggöra utforskande och tillgodose alla barns behov där barnen är utgångspunkt för 

verksamheten. När förskollärarna planerar vad för material som ska finnas och hur 
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miljön ska vara utformad så poängterar de att materialet ska vara könsneutralt i så stor 

utsträckning som möjligt på grund av att de inte ska bli exkluderade av socialt 

konstruerade grunder. Däremot så visar Cherney & Dempsys (2010) studie att även ifall 

barn stöter på leksaker som anses vara könsneutrala så uppvisar de könskategoriserande 

tänk. Istället för att kalla leksaken neutral när de inte riktigt kunde bestämma sig så 

ansåg pojkarna att det var en pojkleksak och vice versa samtidigt som det var leksakerna 

som de ansåg passande till sitt kön som de lekte längts med (2010).  

 

Vad det gäller sociala relationer och könsnormer på förskolorna vi besökte så 

synliggjordes en tydlig tematik där kön och ålder är påverkande faktorer av hur sociala 

konstellationer ser ut. Vid intervjuerna upplystes vi om att vid yngre åldrar så är det 

vanligare att barn leker över könsgränserna men att uppdelning efter kön ökar med 

åldern. Förskolan går att se som en av de första socialiseringprocesserna som barn 

kommer i kontakt med där de tar del av och lär sig de sociala konstruktioner och normer 

som samhället bygger på, för att senare införlivas i hur de beteer sig i sociala 

sammanhang (Evertsson, 2010). I den fria leken på förskolor så är det bevisligen viktigt 

för förskollärare att vara närvarande och aktiva i arbetet med genus hela tiden. Sociala 

konstruktioner är närvarande i förskolan, vilket förskollärare 1 belyser när hen menar att 

pojkarna uppskattar fysisk aktivitet och att flickorna styrs av sociala relationer. Sociala 

konstruktioner av kön förs vidare då människor manifesterar dem i olika sammanhang, 

vilket barnen gör i det här fallet då de anpassar sig till normer som samhället fastställt. 

Genom att förskollärare inte är närvarande i leken så fortsätter barnen att manifestera 

dessa normer och konstruktion av kön fortgår genom socialisering (Hwang & Nilsson, 

2011; Olsson & Olsson, 2000).   

 

När barn i förskoleåldern står inför val av aktivitet eller när de ska välja leksaker så 

visar det sig att de väljer utifrån vad kompisarna sysselsätter sig med, vilket får dem att 

intresseras. När barnen väljer vad kompisarna gör så riskerar det att förstärka rådande 

könsnormer på grund av att flickor tenderar att leka med flickor och vice versa. Tomes 

(1995) har undersökt detta och visat att när förskollärare är närvarande vid barnens val 

av lek så väljer barnen inte utifrån dessa premisser. Boorenm.fl. (2014) har också gjort 

den slutsatsen vilket stärker idén om att förskollärare har en viktig roll när barnen står 

inför den fria leken för att motverka könsnormer och stereotyper (1995; 2014). 
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Förskollärarna som deltog i studien uppvisade inget ifrågasättande tänk vad gäller hur 

barnen aktiverar sig och varför de gör på ett visst sätt utan istället poängterade att det 

var barnens intressen som styrde vilket uppfattas som att de inte har kunskap eller viljan 

att bryta traditionella könsmönster i förskolan.  

 

6.3 Sammanfattande analys 

 

I vårt resultat så visar det sig tydligt att det som är mest avgörande ifall barn förstärker 

eller motverkar klassiska könsnormer och stereotyper är förskollärares närvaro. Den fria 

leken blir bevisligen inte fri utifårn ett genusperspektiv när det finns möjlighet till 

könskodade leksaker och när insocialiserade könsnomer inte aktivt bryts av 

förskollärare. Att barnen ska få möjlighet att välja leksaker fritt och att inte förskollärare 

ska strukturera upp den fria leken för att möjliggöra frihet i så stor utsträckning som 

möjligt. Det strider mot den forskning som finns vilken menar att barn aktivt väljer bort 

leksaker som kategoriseras till motsatt kön. När leksaker enbart görs tillgängliga så 

förstärks könsmönster genom att barnen förhåller sig till rådande könsnormer i leken. 

Vid rollekar som beskrivs som det barnen leker mest så är det extra viktigt med 

förskollärares närvaro för att påvisa att det finns skillnader inom yrken etc. Bara för att 

barnet har sett kvinnliga förskollärare eller frisörer så finns det också män inom dessa 

yrken vilket behöver belysas för barnen. Förskollärarnas föreställningar om kön skapar 

också i viss mån hinder då essentialistiska utgångspunkter lyftes fram där barnens lek 

beskrivs utifrån muskelutveckling etc. vilket visar på stereotypa bilder av pojkar och 

flickor. Barn behöver vägledning i sin utveckling som lekande och lärande personer där 

de då behöver förebilder som möjliggör utveckling till full potential, oavsett kön på 

individen (Tomes, 1995; Hacking, 2004; Evertsson, 2010; Wennerberg, 2001; Olsson & 

Olsson, 2000; Lynch, 2014).  
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7 Slutdiskussion 
 
I följande avsnitt försöker vi att förklara varför resultatet ser ut som det gör samt 

diskuterar vilka professionsrelevanta konsekvenser vårt resultat kan få. Vi diskuterar 

också vår metod i relation till resultatet och om det finns avgörande faktorer till varför 

vi fick det resultat vi fick. Avslutningsvis delger vi tankar kring framtida forskning som 

vi erhöll under studien.  

 

Syftet med den här studien är att synliggöra förskollärares föreställningar om barn och 

könsnormer i förskolans fria lek, för att nå en ökad förståelse för hur dessa 

föreställningar påverkar barn genom förskolans fria lek. För att uppnå syftet med 

studien använde vi oss av tre frågeställningar; hur uppfattar förskollärare den fria leken 

utifrån ett könsperspektiv, hur uppfattar förskollärare att förskolans miljö, material och 

sociala relationer påverkar den fria leken utifrån ett könsperspektiv och hur uppfattar 

förskollärarna sin egen roll under den fria leken och dess påverkan på barnens 

uppfattning av könsnormer. I vår studie så synliggörs tydligt att förskollärares 

föreställningar om kön är det som avgör vilken vägledning och stöd barnen får i sina 

lekvärldar av personalen. Detta tillsammans med leksaker och sociala relationer i 

förskolan är faktorer som reproducerar könsnormer utifall att barnen inte får vägledning 

i leken för att motverka dessa normer. När barnen står inför val av leksak eller aktivitet 

så har det visat sig i studien att förskollärarna inte uttrycker att det är någon skillnad på 

vilka leksaker barnen leker med, däremot att det är skillnad i hur de leker över 

könsgränserna då de ofta leker pojkar för sig eller flickor för sig. När förskollärare på 

grund av resursbrist inte har möjlighet att medverka i så stor utsträckning som behövs i 

barngruppen manifesterar barnen de rådande könsnormer samhället utsätter dem för i 

leken, något som kan ses speciellt vid lek inomhus. Resultatet av vår studie pekar på att 

resursbrist inom förskolan, vilken medför att förskollärare inte kan finnas tillgänglig i 

den utsträckning som behövs för barngruppen, bidrar till att förstärka könsnormer och 

stereotyper i den fria leken. Resultatet visar att könsnormer förstärks och uttrycks i 

leken då förskollärare inte aktivt är närvarande och stöttande vilket i sin tur skadar den 

jämställdhet som samhället ska bygga på.  
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Vår metod för att får fram resultatet för studien baseras på kvalitativa intervjuer med 

förskollärare och deras uppfattning av innehållsområdet. Anledningen till att just det 

metodvalet gjordes var på grund av att vi förmodade att det skulle möjliggöra bästa 

möjliga resultat. Fördelen med att intervjua förskollärare istället för att observera 

förskollärarnas arbete är att vi under intervjuerna fick chansen att ställa motfrågor om 

det var något vi inte förstod eller kände behövde förtydligas ytterligare. Däremot 

upplevde vi under studiens gång att observationer som komplement till intervjuerna 

hade varit passande för att se om informanterna agerar som de säger, vilket vi nu får 

utgå ifrån att de gör. Vår definition av begreppet fri lek är också något vi funderat över 

och huruvida vi har lika definition av begreppet fri lek som de förskollärare vi 

intervjuat. Det borde vi redogjort för tydligare då det kan ha påverkat svaren som vi fick 

under våra intervjuer.  

 

När vi undersökte tidigare forskning inom ämnet så hittar vi ingen som tacklar just 

könsnormer och den fria leken i förhållande till varandra. Däremot finns det gott om 

forskning om genus i förskolan som behandlar olika aspekter. Den tidigare forskning vi 

har tagit del av stärker det som vi har uppmärksammat där pojkar och flickor ofta drar 

sig från att använda leksaker som möjliggör kategorisering till det motsata könet 

(Cherney & Dempsy, 2010; Martin, Eisenbud & Rose, 1995). Förskollärares närvaro 

som viktig och betydelsebärande i leken finns också forskare som belyser men inte just i 

hur det påverkar könsnormer i den fria leken (Halim Ling, 2013; Tomes, 1995; Booren 

m.fl. 2014). I vår studie uppmärksammade vi att utomhusmiljön på förskolorna verkade 

vara en slags frizon från könsnormer och barnen lekte mer över könsgränserna där. Det 

är inget vi har hittat tidigare forskning om vilket gör det intressant att forska vidare om i 

framtiden och då jobba vidare med frågeställningen om det är just så, varför eller ifall 

det är på det sättet generellt. Det hade också varit spännande att undersöka hur 

förskollärare kan arbeta vidare med antagandet att utemiljön är fri från könsnormer och 

implementera det inomhus. Ytterligare en frågeställning att utveckla vidare är att iaktta 

ifall det är skillnad på konstruktion av kön på ur och skurförskolor 3och traditionella  
 

 

 

                                                
3 Ur och skurförskolor är menar till de förskolor som har utomhusprofil 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledande frågor: 

• Berätta om er yrkesbakgrund? 

• Arbetade du på samma förskola under de här åren? 

• Beskriv ditt nuvarande arbete och den verksamhet du arbetar i? 

• Vad betyder ordet lek för dig? 

• Vad betyder begreppet genus för dig? 

Organisering: 

• Beskriv hur aktivt arbete med genus i förskolan kan se ut? 

• Hur planeras den fria leken vid er förskola? 

• Vad anser du att den fria leken har för syfte? 

• Vad har du för roll under den fria leken? 

Hantering: 

• Vad leker barnen under den fria leken? 

• Är det någon skillnad på vad pojkar och flickor leker, vad i så fall? 

• Hur väljer barn material att aktivera sig under den fira leken?  

Avslutande frågor: 

• Finns det något som du vill tillägga? 

• Har du några övriga frågor angående studien?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 II 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Informationsbrev till studiens deltagare. 

Vi är två stycken studenter vid namn Petter Tillström och Emelie Johnsson vid 

Linnéuniversitetet som studerar förskollärarprogrammet och för tillfället skriver vår 

examensuppgift. Du har sedan tidigare blivit kontaktad med förfrågan om deltagande i 

vår studie där syftet är att synliggöra hur förskolans verksamhet planerar den fria leken 

för att medvetet motverka stereotyper och könsnormer. Ditt deltagande och dina 

erfarenheter kommer vara viktiga för vår djupare förståelse av den fria leken i förskolan. 
 

Intervjuernas upplägg. 

Vi tillsammans med dig kommer att boka in ett datum som passar båda parter och för 

enkelhetens skull äga rum vid din arbetsplats, om inget annat önskas. Intervjun kommer 

ta ca trettio till sextio minuter. Intervjun kommer främst att handla om barn i den fria 

leken och förhållningssätt till detta. 
 

Sekretess. 

Deltagande i studien kommer att vara helt frivilligt och det material som vi samlar in 

kommer att vara helt anonymt så att obehöriga personer ej kommer får tag i dina 

kontaktuppgifter eller liknande. Den information du delger oss kommer endast att 

användas till den forskning som materialet är avsett till. Under intervjun vill vi helst 

spela in samtalet med bandspelare så att vi vid ett senare tillfälle kan analysera intervjun 

och jämföra med andra intervjuer. Detta är inget tvång men underlättar för oss väldigt. 

Ljudinspelningarna kommer inte att spelas upp för någon annan än oss två samt 

eventuellt vår handledare och examinator och inte heller användas i något annat syfte än 

vår forskning. Vi arbetar utifrån de krav som Vetenskapsrådet ställer på forskning. 

 

Kontaktuppgifter. 

Petter Tillström 

07X XXXXXXX 

XXXXXXX@student.lnu.se 

Emelie Johnsson 

07X XXXXXXX 

XXXXXXX@student.lnu.se 


