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Abstract  
Studien belyser eventuella könsmönster i den fria leken på fritidshemmet. Vårt syfte med studien är att 
studera barns val av lek, hur de leker under den fria leken på fritidshemmet, samt undersöka och belysa 
om det finns någon koppling mellan kön och lek. För att nå vårt resultat använde vi oss av en kvalitativ 
studie i form av ostrukturerade observationer, detta val gjordes för att inhämta så mycket information 
som möjligt i barnens naturliga lekmiljö. Våra observationer genomfördes på ett fritidshem med barn i 
åldern fem till sex år från tre olika förskoleklasser. För att tolka och analysera empirin i studien utgick vi 
från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet visar att barns fria lek i stor utsträckning utgår från 
ett bestämt och traditionellt könsmönster. Samtidigt fann vi att en del barn vågade bryta mot de 
stereotypiska och traditionella könsmönster som fanns på fritidshemmet.  
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1. Inledning  

Med denna studie vill vi belysa om och i så fall vilka könsmönster som kan finnas under barns 

fria lek på fritidshemmet. Föds vi med ett biologiskt könsmönster eller är det samhället och 

omgivningen som formar dessa könsmönster? Henkel (2006) menar att könsmönster är idéer 

om hur flickor och pojkar förväntas vara, vilket kan ske både medvetet och omedvetet. 

Enligt Kane (2013) är fri lek något frivilligt, något som barnen själva valt att göra och styr 

själv över dess innehåll och regler. Gregory Bateson som studerat kommunikation mellan 

människor, hävdar att lek är följande: 

Lek är som en mental inställning, ett förhållningssätt till verkligheten, där det som görs, sägs, tänks 

inte ska tolkas bokstavligt. Det som görs, sägs, tänks är inte vad det ser ut att vara, det är lek och 

skall förklaras utifrån lekens intentioner (Gregory Bateson 1955 se Knutsdotter Olofsson 2003, 

s.6). 

En studie på 70-talet genomfördes i USA där man lät en grupp på 30 personer lyssna på en 

bebis som grät. Ledaren för försöksgruppen berättade att det var en pojke de hört och frågade 

varför pojken grät och alla tillfrågade svarade att han var arg. Samma test med samma 

gråtande bebis gjordes med en ny testgrupp, men denna gång berättade ledaren att det var en 

flicka som grät och undrade varför. Alla tillfrågade svarade att flickan var ledsen. Detta test 

har senare gjorts både i Norge och i Sverige där resultatet blivit detsamma. Studier visar att 

föräldrar redan från barns födsel anser flickor vara mer sköra och vara mindre, medan pojkar 

redan från födseln anses vara tuffa och tåliga. Andra studier visar samma mönster, varav en 

visade att kvinnor oftare ler mot flickor än pojkar, studien gjordes på barn i 6 månaders ålder. 

Kvinnorna fick även möjlighet att välja att ge en docka eller ett leksakståg till bebisen och 

flickorna fick oftast dockan och pojkarna leksakståget (Gens, 2002).  

Med utgångspunkt i den fria leken och ur ett genusperspektiv kan denna undersökning belysa 

vad barn leker och vilka lekroller de tar under den fria leken på fritidshemmet. Vi, som valt att 

studera detta, tror att barnen vid fri lek väljer det som kan anses vara könsstereotypa lekar. 

Exempel att flickor i större utsträckning väljer att leka med dockor och ”mamma-pappa-

barnlek”, medan pojkar tros välja "bygglek" och ”krigslek”. 

I litteraturdelen tar vi upp olika forskares och författares teorier om den fria leken samt 

genusperspektiv. Birgitta Knutsdotter Olofsson (se National Encyklopedin 2009) anser att den 

fria leken är en viktig del i barns utveckling, hon uttrycker när barn leker med varandra så lär 
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de sig vara mänskliga mot varandra. Hon betonar även vikten av att ha en pedagog närvarande 

som kan styra upp utifall det skulle gå fel. Beteendevetaren Ingemar Gens (se Ernsjöö Rappe, 

2011) påstår däremot att den fria leken istället bara bidrar till stereotypiska könsmönster och 

att tillhörigheten bland barngrupperna växer sig starkare ur ett föråldrat genusperspektiv. 

Resultatet av undersökningen kan vara till stor vikt för människor som arbetar inom skolan 

och fritidshemmens verksamheter. Vårt uppdrag inom skolan och fritidshemmet gör att vi 

alltid bör arbeta och sträva efter varje elevs bästa skola och ständigt vara med på de 

förändringar och utvecklingar som sker i samhället. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2016 

s.8). 

Undersökningen och resultatet av studien är relevant då vi anser oss ha nytta av den inför vår 

kommande yrkesroll som grundlärare inom fritidshemmen. Den kan bidra till att pedagoger på 

fritidshem själva och i grupp väljer att observera och reflektera över den fria lekens innehåll 

och vilka rådande könsmönster som kanske existerar.  

Personalen i fritidshemmet kan använda kunskaperna om elevernas behov och intressen på flera 

sätt. Dels kan personalen låta kunskapen ligga till grund för planeringen av aktiviteterna i 

verksamheten, dels kan vetskapen om elevernas behov och intressen utgöra ett underlag för att 

erbjuda andra alternativ än de som eleverna normalt väljer (Skolverket 2014, s. 33). 

Pedagoger förväntas möta och utmana varje enskilt barn i deras utveckling och från 

Skolverket (2016) framhävs det att personalen inom skolan och fritidshemmet ska utveckla 

goda kamratrelationer mellan barnen, samt få barnen att känna trygghet och tillhörighet till 

varandra. Likväl framhävs vikten av att barnen får pröva egna idéer och tankar och genomföra 

dessa till handling. Genom leken får barnen utveckla sin identitet, kreativitet och 

samarbetsförmåga både enskilt och i grupp. 

Vårt val har fallit på att fokusera på den fria leken eftersom det är intressant att se om barns 

fria agerande är bundet till könsnormer eller om de bryter mot de traditionella könsmönstren. 
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1.1. Syfte 

Syftet med studien är att studera barns val av lek och vad de leker under den fria leken på 

fritidshemmet. Vi vill även undersöka och se om det finns någon tendens till könsmönster i 

barnens lek.  

1.2. Frågeställning 

Vad väljer flickor respektive pojkar att leka under den fria leken på fritidshemmet?  

Finns det något könsmönster i barnens lek?  
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2. Litteraturgenomgång  

I följande avsnitt belyses olika forskares och författares syn på genus, könsmönster och dess 

påverkan av vuxna, samt synen på fri lek. Är människans könsmönster biologiskt bestämt 

eller formas könsmönster efter samhällets normer och förväntningar? Kan den fria lekens 

könsmönster och val av barns aktiviteter påverkas? Har vuxna förväntningar på att flickor ska 

vara snälla och lydiga medan pojkar tillåts vara busiga och trotsiga? Litteraturdelen syftar till 

att få en djupare insyn i dessa frågor.  

2.1. Genus och Könsmönster 

Gens (2002) påstår att vi redan från födseln får bestämda könsroller eftersom vi vuxna har en 

bild av vilka egenskaper ett barn har, beroende på vilket kön barnet har. Hur vi tar upp en 

bebis och pratar med den för första gången beror på bebisens kön, är det en flicka talar vi på 

ett mjukare sätt och håller flickan tätt intill oss och ger den ord som talar om liten och nätt. Är 

det en pojke beter vi oss tvärtemot, i dessa möten talar vi med en hårdare ton, ger den tuffa 

smeknamn och hanterar den som tuffare. Ett kön är biologiskt och kan vara oföränderligt 

påstår Gens (2002), Danielsson och Jansson (2010) påstår, precis som Gens, att vi redan från 

födseln formar och behandlar barnen efter vilket kön de har. Som exempel anser de att när vi 

talar till en flicka gör vi detta med mjukare röst och med andra ord än vad vi gör till pojkar. 

Att vuxna bemöter barn på olika sätt från födseln beroende på kön, nämndes i inledningen. 

Gens (2002) hävdar att vuxnas bemötande under barnens första år fortsätter även när barnen 

kommer upp i ett års ålder. Exempel på det är när man i ett test lät ett barn leka med en 

gubbe-i-lådan leksak. När vuxna fick se denna film på ett barn, benämnt som pojke, och 

”han” började gråta av överraskningen av att gubben hoppade upp, blev ”pojken” kallad arg. 

När man istället valde att benämna barnet som en flicka, ansåg de vuxna att denna var skrämd 

och ledsen. Gens (2002) refererar till andra studier som visar samma tendens, varav en visade 

på att ett barn som ramlat och börjat gråta och tog sikte mot sin mamma bemöttes olika 

beroende på vilket kön de hade. När en pojke kom gråtandes, försökte mamman göra denna 

glad genom att få pojken att fokusera på en plastring som hon sedan rullade över golvet för att 

pojken skulle gå efter och hämta den. När det var det var en flicka som kom gråtandes togs 

denna upp i famnen och man försökte få denna glad genom gosedjur. Tester har gjorts hur 

långt en mamma låter sitt barn krypa iväg beroende på barnets kön. Dessa tester visade att 

pojkar i större utsträckning får krypa längre bort än flickor, ett fenomen som sedan följer med 

upp i åldern där pojkar får utforska världen på ett större plan än flickor (Gens, 2002). 
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Messner (2000) anser att föräldrars val av leksaker är en bidragande orsak till att flickor och 

pojkar väljer de stereotypiska lekarna. Som exempel menar han att om en flicka vill ha en 

barbiedocka har föräldrar inga problem att köpa en av dessa dockor. Om en pojke skulle visa 

intresse för barbiedockor försöker föräldrarna då få sin pojke att vilja ha en actionfigur istället 

för en barbiedocka. 

Könsmönster är idéer om hur flickor och pojkar förväntas vara, vilket kan ske både medvetet 

och omedvetet (Henkel, 2006). Gens (2002) menar att flickor ofta får agera som en lugnande 

effekt på pojkarna i skolan. Exempel på detta kan vara att läraren sätter flickor som avskiljare 

mellan pojkarna i en förhoppning att detta ska ha en lugnande och brytande effekt. Vidare 

fortsätter Gens att skolan tillåter pojkar att ta mer plats än flickor, som exempel påstår han att 

när pojkar kallar på hjälp skyndar vi som pedagoger dit för att se vad han vill, men så är inte 

fallet när det är en flicka som åberopar uppmärksamheten. Även Eidevald (2009) menar att 

forskare, personal inom förskola och föräldrar skapar en olikhet mellan pojkar och flickor 

genom att de förstärker den traditionella stereotypa bilden av hur pojkar och flickor förväntas 

vara. Den bilden är att flickor är tystare och stillsammare och anpassar sig till miljön medan 

pojkarna är livliga, aktiva och mer impulsiva i sitt sätt att vara. Svaleryd (2002) hävdar att vi i 

flickor och pojkars beteende och uppträdande kan se könsmönster, precis som Eidevald och 

Gens hävdar Svaleryd att det finns en bild av att flickor ska vara lugna, snälla och tystare och 

pojkar vara mer aktiva och livliga.  

2.2. Olika förväntningar på flickor och pojkar 

Flickor lär sig tidigt att vänta på sin tur medan pojkar antagligen aldrig lär sig det, i alla fall 

förväntar vi oss inte att de ska klara denna del, påstår Gens (2002). 

Gens påstår att pojkar i första hand jämför sig med andra pojkar och i detta försöker läsa av 

hur andra av samma kön reagerar på dennes handling. Gens beskriver det med två ord, makt 

och kontroll, där han anser att handlingar i möten med andra pojkar egentligen bara är en 

träning för att bemästra dessa två ord. Män och pojkar försöker ofta att välja bort saker som 

anses vara kvinnliga. Enligt Gens är det viktigt att visa sin manlighet och att välja bort något 

med feminin stämpel för att inte förminska sin syn på att vara manlig (Gens, 2002).  

Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att pojkars lek ofta känns främmande för pedagoger inom 

förskola och fritidshem då majoriteten av pedagogerna är kvinnor. Hon påstår att pojkar ofta 

uppfattas som bråkiga och att pedagoger vill lugna ned deras lek, där hon istället anser att vi 
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bör utmana och vidga deras lek. Flickors lek, anser Knutsdotter Olofsson, kan pedagogerna 

ofta relatera till, då flickor ofta leker om det som finns runt omkring oss i vårt liv, exempelvis 

”mamma-pappa-barn”, doktor och skola. Pojkar leker istället lekar som involverar fiktiva 

personer, som exempelvis Batman och Spindelmannen. Knutsdotter Olofsson menar att barn 

innan de fyller tre år i stort sätt följer samma lekmönster, barn leker mer likadana typer av 

leker. Efter tre års ålder hävdar hon att barn blir medvetna om sin könsroll, alltså om de är 

pojke eller flicka. Vid denna ålder söker barn gärna efter förebilder, dessa förebilder är ofta 

någon av det egna könet. Flickorna har lättare att hitta det då majoriteten av pedagogerna de 

möter under dagen är av det kvinnliga könet. Knutsdotter Olofsson menar att pojkarna inte 

lika lätt hittar förebilder utan tar och får dessa genom media så som tv-serier och film.  

Danielsson och Jansson (2010) anser att en tendens bland barn är att barn dras till barn av det 

egna könet under leken, särskilt under den fria leken där vuxna inte deltar eller påverkar. 

Detta har man sett i många olika kulturer, fenomenet börjar uttryckas i 2-3 års ålder och 

fortsätter sedan upp till pubertetsålder. Varför dessa tendenser finns anses inom 

utvecklingspsykologi vara för att barnen vill ha en tydlig gräns mot det andra könet för att 

stärka sin roll som pojke eller flicka (Danielsson och Jansson, 2010). 

2.3. Skolans inverkan på barns könsfördelning 

Gens (2002) anser att när barn ska börja i förskolan sätts de i en grupp där statushierarkin 

bland pojkarna sätts redan första dagen. Denna statushierarki följer sedan med under barnens 

år i förskolan, samma mönster förekommer även i skolan. Gens påstår även att vi i Sverige 

låter barnen gå under en längre tid i samma barngrupp. Det innebär att positionerna 

individerna i gruppen tagit under de första dagarna i skolan, följer med gruppen resten av 

skolgången. Det anser i alla fall Gens (2002), dock nämner han inget om denna tendens finns 

bland flickgrupperingarna. Fortsättningsvis påstår Gens att pedagoger ofta uttrycker att barnen 

leker så fint, men om man studerar dem lite mer noggrant kan man se att barnen leker 

könsbestämt, flickor leker med flickor och pojkar med pojkar. Han menar att det är här barns 

tankar och åsikter om det andra könet grundas som sedan följer med upp i åldern. På förskolor 

kan man se att pojkar i större utsträckning får större utrymme att leka utan de vuxnas 

iakttagelser och närvarande. Varför det är så här beskrivs att där pojkarna leker är det mer 

högljutt, stökigare och enligt vissa pedagoger lite hotfullt (Gens, 2002).  

Odenbring (2010) påstår att pedagoger i skolan och förskolan stärker könsfördelningen genom 

utformningen av rum. Hon anser även att barnen har en del i denna uppdelning genom att 
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välja efter just vad de tror omvärlden anser att deras könstillhörighet har för intresse och 

tycker om att göra eftersom de då kan känna en tillhörighet. Det kan anses strida mot 

Skolverket (2016, s.17) som anser att personalen i skolan ska ”bidra till att elevens studie och 

yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund”. 

Gens (2002) beskriver att de manliga pedagogerna är där för pojkarna och inte för flickorna. 

Han beskriver ett exempel där några flickor spelade bandy med två manliga pedagoger, efter 

en stund tröttnade de manliga pedagogerna och ansåg att det inte fanns någon mening att 

försöka spela med flickorna eftersom de inte klarade av spelet. Vidare tar Gens upp ropen av 

efterfrågan om fler manliga pedagoger i förskolan för att pojkarna ska få en förebild. Detta 

påstår han är för att de ska kunna sysselsätta de ”jobbiga” pojkarna med aktiviteter som män i 

större utsträckning än kvinnor tycker om att göra. Samtidigt beskriver Danielsson och Jansson 

(2010) att män som jobbar inom förskolan ibland orsakar oreda i genusarbetet genom att 

agera och ha intresse som anses vara typiskt manligt. Med det menar författarna att problemet 

inte är aktiviteterna i sig utan kombinationen av att vara man och tycka om att göra manliga 

saker. Som att exempelvis spela boll, snickra, med mera ställer till det i genusarbetet.  

Eilard (2004) har studerat boken Förstagluttarna som är en läsebok för skolan. Boken är 

uppbyggd på en realistisk berättelse som kunnat ske, men samtidigt anser Eilard att boken 

ändå har en tydlig undermening av en vuxen som skrivit och där dennas tro på hur barns 

tillvaro beskrivs. Eilard anser att fast boken visar på att flickor ska vara starka och 

självständiga, som hon beskriver är det nya idealet bland flickor, så genomlyses stereotypiska 

könsroller. Som exempel är att flickan i boken ger efter för trycket och väljer att vara som de 

andra. Ett annat exempel är att pojken i boken är duktig i matematik, medan Moa, flickan i 

boken, får gå på specialundervisning i matematik. Hon påstår att sådana här delar kan skapa 

stereotypiska åsikter och känslor hos både individ och omgivning.  

Olofsson (2007) menar att vi inte bör ta bort lekar eller leksaker från barnen utan att tillföra 

olika saker i leken. Med att tillföra menar Olofsson exempelvis att hos pojkarna ska vi öppna 

upp de rum som de ofta stänger in sig i och leker. Öppna upp dem och bli delaktig som 

pedagog, här kan pedagogen, menar Olofsson, visa pojkar närhet och kroppskontakt och i 

situationen lär de sig om hänsyn och omtanke. Vad vi ska tillföra flickorna, hävdar Olofsson, 

är att vidga deras värld. Exempel kan vara flickors lek med Barbie, där hon menar att vi 

pedagoger kan använda denna docka för att vidga deras värld, genom att låta Barbie ge sig ut 

på tuffa äventyr och kanske få en central roll i verksamheten.  
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Danielsson och Jansson (2010) påstår att barn till föräldrar som försöker hålla barnen totalt 

könsneutrala är helt klara med vilket kön de tillhör fast alla vuxna runtomkring försöker hålla 

barnet i fråga könsneutralt. De anser att vara könsneutral är att barnen varken definieras som 

pojke eller flicka. Danielsson och Jansson hävdar att i förskolor har man försökt bryta de 

indelade könsrollerna i lekarna som ett försök i att öka jämställheten. Detta har gjorts genom 

att förbjuda pojkarna att leka lekar som anses vara pojkiga och flickorna från att leka lekar 

som anses vara flickiga. Danielsson och Jansson anser att bara för ett barn väljer en viss lek, 

leksak eller färg så påverkar detta inte jämställdheten. Könsrollerna påverkas inte, enligt 

Danielsson och Jansson, för att man förbjuder vissa områden eftersom barn har både 

maskulina och feminina sidor men de måste utforskas lite mer på barns villkor. De hävdar att 

barn inte tycker om känslan av en könsneutral förskola och skola, de upplever istället sig inte 

veta var de riktigt hör hemma i de könsneutrala skolorna och förskolorna. Samtidigt menar 

Shutts, Kenward, Falk, Ivegran och Fawcett (2015) att en del forskning pekar åt att pedagoger 

med ett könsneutralt förhållningssätt i större utsträckning skapar kompisrelationer mellan barn 

av olika kön. Barn som undervisas på ett könsneutralt plan har lättare att leka med barn som 

inte är av samma kön och som de vanligtvis inte leker med.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) hävdar att pedagogernas utformning av miljön 

påverkar barnens lek. De hävdar precis som tidigare nämnda författare att vi inte alltid 

behöver bryta vad de kallar hemliknande miljöerna utan istället vidga utrymmet för barnen. 

Låt barnen vara med och skapa utrymmena samt ha material framme och som inte är knutna 

till specifika rum. 

Eidevalds (2009) studie visade att vid en konfliktsituation var det vanligare att flickorna fick 

ett hot presenterat av personalen, med konsekvensen att gå ifrån leken om de inte slutade med 

sitt beteende. Pojkarna däremot, fick en tillsägelse trots att det var pojkarna som startade 

bråket. När personalen i efterhand beskrev situationen, kopplades det till att pojkar är mer 

utåtagerande än flickor och att man förväntade sig att flickorna skulle lyda när man sa till, 

vilket man inte förväntade sig av pojkarna. Då flickorna uppträdde livligt och högljutt fick de 

direkt tillsägelser till skillnad från pojkarna. När flickorna fick tillsägelser slutade de flesta 

direkt och de som inte gjorde det fick straff och konsekvenser för sin handling, vilket inte 

pojkarna fick för samma agerande. Enligt Eidevald (2009) blir budskapet att flickor inte ska 

synas och höras på samma sätt som pojkar. Efter iakttagelse var det tydligt att flickor fick sin 

vilja igenom om de blev ledsna och grät, medan pojkar fick det om de slogs och den starkaste 
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fick viljan igenom. Under observationen var det vanligare att personalen nonchalerade pojkars 

beteende än flickornas.  

2.4. Fri lek  

Kane (2013) betonar att fri lek är något frivilligt, något som barnen själva valt att göra och 

styr själv över dess innehåll och regler. Om en pedagog ansvarar för en lek så anser Kane att 

det då är en styrd aktivitet och inte längre fri lek på barnens villkor, då pedagogen bestämmer 

vad barnen ska göra och förhålla sig till. Kane menar att både i barnkonventionen, Lgr 11 och 

i de Allmänna råden för fritidshem står det att alla barn har rätt till lek, att leken är viktig i 

barns lärande och att leken ska få stort utrymme på fritidshemmet. Hon hävdar även att 

personalen inom fritidshemmen måste förstå leken och dess betydelse för barnen. 

Eidevald (2009) har följt barn och personal under fri lek på en förskola och sammanställt det 

han kommit fram till genom att se hur personalen hanterar olika konflikter inom den fria 

leken. Den fria leken är viktig för barnen då de bland annat tränar konflikthantering. Det är 

viktigt att vuxna inte lägger sig i leken och går in och bestämmer. Däremot är det viktigt att 

pedagogerna finns tillhands och kan ge vägvisning till barnen, så att de på så sätt lär sig 

hantera och lösa konflikter. Den vuxnes närvaro skapar trygghet för barnen, det är inte 

pedagogen eller miljön som ska finnas i centrum utan barnet. Om man som vuxen är 

närvarande kan det räcka för att barnets självständighet ska stärkas, utvecklas och få en känsla 

av trygghet.  

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver hur några lågstadielärare i Norge avsatte några timmar 

i veckan till just lek för barnen. Fri lek men inte fri lek från vuxna, utan de vuxnas roll var att i 

leken hjälpa barnen att utveckla vad de tänkte och vad de gjorde. Knutsdotter Olofsson menar 

att barn även högt upp i åldrarna behöver ha vuxna som stöd i leken, dock menar hon att fri 

lek betyder att det är barnen själva som bestämmer utformningen och innehållet av leken.  
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2.5. Teoretiskt perspektiv   

Syftet med vår studie är att studera barns val av lek, hur de leker under den fria leken på 

fritidshemmet samt undersöka och belysa om det finns någon koppling mellan kön och lek. I 

detta kapitel kommer följande text att beskriva det teoretiska ramverk och begrepp som vi 

utgår från och som ska hjälpa oss att analysera empirin i vår studie. Vi har valt att utgå ifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

2.6. Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen utgår från ett synsätt om hur vi människor förstår och tolkar vår 

omvärld. Den går ut på hur vi förstår vår värld vi lever i just nu genom samspel mellan olika 

människor, vid olika tillfällen, sammanhang och kulturer (Psykologiguiden, 2017). 

Stensmo (2007, s.38) beskriver att: 

Den sociala konstruktivismen utgår från att de sociala och kulturella omständigheterna som 

omger människan präglar hennes handlande, tänkande och kunnande. Omständigheterna 

utgörs av relationer mellan individer, grupper, organisationer, situationer, seder, bruk, 

språk, kultur och samhälle. I mötet med dessa omständigheter blir människan delaktig av ett 

kollektivt minne; gemensamma uppfattningar om vad som förevarit. 

Filosofen Lev Vygotskijs pedagogik kan kopplas samman med nutidens socialkonstruktivism. 

Vygotskij ansåg att kunskap och lärande är en process som är uppdelad på två plan. Den 

första delen är en interaktion med andra där det bestäms hur något förhåller sig till sig själv 

men även gentemot andra. I andra delen är det en inre dialog med sig själv där den enskilda 

människan skapar sin egen uppfattning om sig själv men även gentemot andra. Vygotskij 

påstod att den enskilda människan föds in i en bestämd kultur, där möjligheter och 

begränsningar redan är bestämda. De yttre omständigheterna påverkar människans formning 

där man även kan påverka omständigheterna. Människan beskrivs som ett subjekt som 

påverkas av de olika omständigheterna omkring oss, samtidigt som man även kan påverka 

dessa omständigheter. Kulturen som människan föds i, har en historia, ändå är den med i en 

förändring mot framtiden (Stensmo, 2007).  

Peter Ludwig Berger och Thomas Luckmann är vår tids moderna utformare av 

socialkonstruktivismen. Deras filosofi är inriktad på att det är vi människor som själva 

konstruerar vår värld och de begrepp vi använder oss av, till exempel vilka normer som råder 

för kvinnor och män (Psykologiguiden, 2017). 
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2.7. Genus och socialkonstruktivism 

Begreppet genus introducerades i Sverige på 1980-talet. Ordet genus kan förklaras med 

innebörden av socialt och kulturellt konstruerat kön, motsatsen till biologiskt kön. Begreppen 

maskulinitet och femininitet kopplas samman med ordet genus. En kropp som är biologiskt 

manlig, kan ändå uttrycka sig på ett feminint sätt, likväl gäller det en kvinna som uttrycker sig 

på ett maskulint sätt. Ordet genus kan på detta vis kopplas ihop med socialkonstruktivismens 

teori som bygger på att ett kön eller genus inte är biologiskt fast utan utgår från att det skapas 

utifrån uppfattningar och möten i vår tid människor emellan. (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2017).  
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3.  Metod 

I detta avsnitt redovisas vårt tillvägagångssätt, val av metod, urval och undersökningsgrupp, 

genomförande, bearbetning och analys, etiska ställningstagande samt metodkritik.  

3.1. Val av metod 

För att nå fram till ett resultat från vårt syfte att studera barns val av lek och vad de leker 

under den fria leken på fritidshemmet. Samt att undersöka och se om det finns någon tendens 

till könsmönster i barnens lek, är valet att göra en kvalitativ studie i form av ostrukturerade 

observationer. En kvalitativ studie innebär att forskaren samlar in och bearbetar material från 

undersökningar som sedan tolkas och analyseras (Ahrne och Svensson 2015). 

Observationerna har gjorts under en större barngrupps fria lek på fritidshemmet. I den 

kvalitativa studien används ostrukturerade observationer, som görs med syftet att inhämta så 

mycket information som möjligt kring ett specifikt ämne eller område. När vi använder oss av 

ostrukturerade observationer används inte ett färdigt observationsschema utan observatören 

försöker registrera allting (Patel och Davidson 2011). Valet gjordes för att vi ville kunna 

analysera leken på ett djupgående plan där innehållet i leken kom fram. För att få fram mer 

tydliga delar i leken valde vi att observera ett barn i taget i den stora barngruppen. Det gjordes 

för att kunna få ner så mycket information som möjligt, vilket kan bli svårt om observationen 

sker med flera barn under samma observation.  

 Observationer  3.1.1.

Ostrukturerad observation används oftast i utforskande syfte, då för att inhämta så mycket 

information som möjligt. Vid ostrukturerade observationer är det meningen att man ska 

registrera ”allting” (Patel & Davidson, 2011). Vi ansåg att denna metod var ett bra val för att 

se hur barn agerar under den fria leken. Patel och Davidson (2011) anser att 

observationsmetoden är användbar när man ska se vilka val människor gör i naturliga 

situationer. Vid observationstillfällena använde vi oss av tomma protokoll, där vi kunde 

anteckna allt vi såg. Observationer ger ofta en mer exakt bild än intervjuer, som ibland kan 

vara svåra att få exakta då människors minne är en viktig del och att varje enskild person kan 

förstå en fråga olika. Barn, som i detta fall kommer observeras, anser vi kan ha extra svårt att 

minnas och även förstå en fråga rätt och det kan medföra att tydligheten inte blir densamma 

som vad en observation bör ge. Därav valet att fokusera på att enbart observera barnen och 

inte intervjua dem.  
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Viktigt att tänka på är att barnen vänjer sig vid observatörens närvaro, de kan bli påverkade av 

närvaron så att deras beteende förändras. När barnen vant sig vid vår närvaro som 

observatörer återgår beteendet till det vanliga. Vid observationstillfället var vi kända ansikten 

för barnen. Att vara kända observatörer kan vara av fördel, då gruppen redan känner till en, 

men som känd observatör är det viktigt att man förhåller sig opartisk (Patel & Davidson, 

2003). Denscombe (2016) påpekar att det är viktigt som observatör att hitta en bra placering i 

rummet som både är diskret, men ändå ger en bra överblick av händelseförloppet. Han anser 

även att det är viktigt att jag som observatör i största mån inte interagerar med gruppen som 

observeras. Längden på observationen påverkar även observatörens närvaro. Desto längre 

observationen pågår desto mer naturlig blir jag i miljön för de observerade, det medför ett mer 

tillförlitligt material från observationen. 

3.2. Urval och undersökningsgrupp  

Vårt urval bygger på ett icke-slumpmässigt urval, det vill säga vårt urval är påverkat av oss i 

gruppen (Denscombe 2016). Vi har undersökt en skola i södra Sverige, där skolans 

upptagningsområde till störst del består av barn som bor i villor med högutbildade föräldrar. 

Valet av skola gjorde vi av närhetsprincipen och för att vi är bekanta ansikten för både 

personalen samt barnen på skolan. Vi tror att det främjade vår undersökning då en främmande 

person i barnens ögon, kunde stjäla fokus från barnens samspel och rutiner under besöken. 

Fritidshemmet som vi genomförde våra undersökningar på är en avdelning med 73 inskrivna 

barn från förskoleklasser, där barnen är mellan fem och sex år gamla. Observationerna skedde 

under den fria leken på fritidshemmet när den bedrevs inomhus. Närvarande barn, av de 29 

barn med godkännande av vårdnadshavare, erbjöds fri lek vid observationstillfällena, övriga 

barn befann sig inte i lokalerna vid tillfällena. Vid samling valde vi sedan slumpmässigt ut de 

barn som skulle observeras. Valet att bara låta de barn med godkännande ha fri lek utan 

övriga barn var för att vi då kunde välja vilket barn som helst att observera i leken och utan att 

ta hänsyn till vem de valde att leka med. Vi genomförde observationer av sex flickor samt sex 

pojkar under den fria leken med övriga kompisar på fritidshemmet.  

3.3. Genomförande 

Vi började med att kontakta skolan som undersökningen skulle ske på för att få ett 

godkännande på detta. Vidare skickade vi ut 73 missivbrev till alla barn i förskoleklasserna på 

skolan. Vi fick tillbaka 31 stycken med 29 stycken godkännande. Vidare avtalade vi med 
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pedagogerna för barngruppen om tid när det passade att genomföra observationerna, samt 

informerade dem om syftet och tillvägagångssättet för studien.   

Trots många missivbrev valde vi att observera sex flickor och sex pojkar i deras fria lek 

tillsammans med övriga kompisar. Valet att inte observera fler barn vid samma tillfälle var för 

att vi då skulle missa viktiga detaljer som kunde vara avgörande för studien.  Vi valde därför 

att koncentrera oss på ett barn i taget i cirka 30 minuter, det för att få en fördjupad bild av 

barnets lek.  

Observationerna genomfördes vid två olika tillfällen, sex barn åt gången. Varje barn 

observerades i cirka 30 minuter och alla från studiegruppen deltog och fokuserade på vars ett 

barn i taget. Vid observationstillfället var det endast de barn med godkännande från 

föräldrarna, som erbjöds fri lek och vid samlingarna valde vi slumpmässigt ut vilka barn vi 

tänkt följa, dock utan deras vetskap. Valet att inte informera de enskilda barnen vi valt att 

observera, gjordes för att barnens lek skulle vara så naturlig som möjligt. Vid samlingarna 

presenterade vi oss och informerade barnen om varför vi var där, för att titta på vad och hur de 

lekte på fritidshemmet.  

3.4. Bearbetning och analys 

Efter genomförandet av våra observationer har vi bearbetat vårt material. Vid kvalitativa 

metoder och vid observationer kan det vara en fördel att gruppera och kategorisera den 

information man samlat in. Det görs med fördel för att underlätta tolkningen av informationen 

(Larsen 2009). Då våra observationer var klara sammanställde vi först våra 

protokollsanteckningar, var observation för sig. Därefter bearbetade vi anteckningarna 

tillsammans i gruppen och tog bort det vi inte ansåg var relevant för frågeställningen och 

studien. Efter sammanställningen och den gemensamma bearbetningen av observationerna 

gjorde vi en innehållsanalys, vilket innebär att vi identifierade samband, skillnader och 

gemensamma drag i den fria leken hos flickor och pojkar. I analysen utgick vi från begreppen 

social påverkan och könsmönster i val av lek, femininitet och maskulinitet samt könskodning 

av lekrum på fritidshemmet.  

3.5. Etiska ställningstaganden  

Vår studie och undersökning följer vetenskapsrådets fyra etikregler i Patel och Davidson 

(2011). Informationskravet, vi har informerat alla berörda i denna studie, det vill säga barn, 

vårdnadshavare, pedagoger samt skolledning om syftet med vår studie. Samtyckeskravet, vi 
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har med skolledningens och vårdnadshavares godkännande genomfört observationerna. Alla 

föräldrar till berörda barn som kunde observeras har fått ett missivbrev med ett tillhörande 

samtyckesformulär, se bilaga. Det gjordes för vårdnadshavares kännedom och samtycke. 

Information till barnen gavs under samling, då vi berättade för barnen att vi skulle undersöka 

vad och hur de lekte. Det fanns möjlighet för barnen att säga till att de inte ville delta i vår 

undersökning. Konfidentialitetskravet, allt material vi fick in hanterades med sådan sekretess 

att ingen person eller plats kan pekas ut. Alla medverkande i studien benämns med fiktiva 

namn för att minimera risken att härleda intervjuerna och undersökningen till den specifika 

skolan och arbetsplatsen. Nyttjandekravet, allt material vi samlat in under observationerna 

användes enbart till forskningsändamål.  

3.6. Metodkritik 

Fördelen med observationer är att det är vi vuxna som antecknar vad vi ser barnen välja och 

göra under den fria leken på fritidshemmet. Det ställs inga krav på att barnen i efterhand ska 

komma ihåg vad de gjort som fallet hade varit vid intervjuer (Patel och Davidson 2011).  Det 

är en fördel att vi som observerar vet vad det brukar finnas för alternativ vid fri lek på ett 

fritidshem och därmed kan vara förberedda vid observationstillfällena.  

Nackdel med observationer är att de är tidskrävande och att det kan vara svårt att få med all 

information (Patel och Davidson 2011). Enligt Denscombe (2016) kan det vara svårt att få 

med allt barnen gör under en observation, därför är det viktigt att känna till lokalerna innan 

observationstillfället så att vi vet var vi bäst placerar oss för att få med så mycket information 

som möjligt. För oss som redan arbetar inom fritidshemmets verksamhet sedan flera år 

tillbaka kan det vara svårt att sitta bredvid barngruppen utan att vara barnen behjälpliga i 

eventuella situationer som dyker upp. Erfarenheten kan också vara till nackdel då en 

förutfattad syn av vilka lekar flickor respektive pojkar väljer kunde påverka observationerna.  
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4. Resultat och Analys 

I denna del presenteras vårt resultat av studien om flickors och pojkars fria lek ur ett 

genusperspektiv samt en efterföljande analys av vårt resultat. Vi har sammanställt resultatet 

av undersökningen, alla flickor och alla pojkar var för sig. I den efterföljande analysen 

analyseras flickorna och pojkarna var för sig och vi utgår från följande begrepp i våra 

analyser: 

 Social påverkan och könsmönster i val av lek 

 Femininitet och Maskulinitet  

 Könskodning av lekrum på fritidshemmet. (Med könskodning av lekrum menar vi hur 

ett rum benämns och är utformat. Är rummets benämning, miljö och utformning riktat 

mot ett specifikt kön eller uppfattas rummet som könsneutralt.) 

För att öka förståelsen för våra observationer kommer vi först att beskriva miljön som 

observationerna genomförts i. 

4.1. Miljön  

Fritidshemmet där de tre förskoleklasserna går på består av två våningar, den nedre våningen 

som består av tre klassrum men som inte användes under observationstillfället. Den övre 

våningen består av mindre rum, några av rummen ligger i fil. En lång trappa leder från 

nedervåningen upp till övre våningen, går du direkt till höger när du kommer upp så kommer 

du till det rum som de kallar ”Byggis”, här finns det bland annat lego, kaplastavar, mjuka 

byggplattor och olika plastdjur. Går du istället till vänster när du kommer upp på 

ovanvåningen så är där en mindre trappavsats först, väl uppe direkt till höger finns ett mindre 

rum som fritidshemmet kallar för ”Dockis”. Här finns det bland annat Barbie, dockor, 

dockskåp, kläder, möbler och tillbehör till dockorna och Barbie. Till vänster från 

trappavsatsen finns det rum fritidshemmet kallar för ”Ritrummet” som är ett större rum med 

ett långt bord med stolar, här inne finns spel samt papper och pennor. Vidare från det rummet 

finns det som fritidshemmet kallar för ”Utklädningsrummet”, här finns en mindre 

klädkammare/garderob fylld med utklädningskläder och accessoarer av olika slag. Dessutom 

finns en Kasperteater uppställd och två större soffor att sitta i. I det sista rummet som ligger i 

fil från ”Utklädningsrummet” finns det som kallas för ”Affären”, här finns det diverse 

dagligvaruhandels produkter på hyllor och kassaapparat med pengar på en disk. Samt finns 

där i den korridor som leder från affären tillbaka till den lilla trappavsatsen ett fotbollsspel.  
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4.2. Observation av flickorna  

Här följer resultatet av flickornas observationer som är relevant till studiens syfte att studera 

barns val av lek och vad de leker under den fria leken på fritidshemmet. Samt att undersöka 

och se om det finns någon tendens till könsmönster i barnens lek.  

 Flicka 1 4.2.1.

Flicka 1 leker i ”Dockis” med tre andra flickor, de leker med barbiedockor. Hon snurrar 

trumman på en tvättmaskin som är ett tillbehör till barbiedockorna.  

Hon går till ”Affären” med en annan flicka från dockrummet där en pojke redan leker själv. 

Flickorna hittar en leksaksspruta på golvet och leker att sprutan luktar illa när de trycker på 

den och efter en stund går hon vidare till ”Utklädningsrummet”.  

Flera barn är igång med att klä ut sig och en manlig pedagog hjälper barnen som står i kö för 

att få en kostym. Flicka 1 blir tillfrågad av pedagogen om hon vill ha en rosa 

prinsessklänning, hon tackar nej och berättar att hon vill ha brudklänningen som redan är 

upptagen. Några minuter senare är brudklänningen ledig och hon tar på sig den. Hon hittar en 

tiara som hon sätter på huvudet, hon och en kompis vandrar runt på fritids utklädda till brud 

och prinsessa utan att prata med några andra.  

 Flicka 2 4.2.2.

Flicka 2 leker i ”Utklädningsrummet”, hon har på sig en brudslöja och en röd klänning. Hon 

är fortfarande utklädd då hon och en kompis går till ”Ritrummet” och sätter sig ner vid en 

kvinnlig pedagog som sitter och spelar Alfapet med en annan flicka. Flicka 2 diskuterar 

bokstäver med de som spelar spelet. Pedagogen lägger ett ord, med hjälp av 

alfapetbokstäverna, som får flicka 2 att berätta att hon snart fyller år. Hon försöker säga något 

mer, men avbryter sig själva då pedagogen pratar med ett annat barn. Hon går till 

”Utklädningsrummet”, hänger in sina utklädningskläder och sätter sig på golvet och börjar 

rulla en boll med en annan flicka.  

 Flicka 3 4.2.3.

Flicka 3 sitter i ”Ritrummet” och ritar ett monster med vassa tänder och blod. ”Blod, blod, 

blod och mer blod, skräck, skräck, skräck” säger hon. Flicka 3 berättar för observatören att 

hon ritat mördare. Hon förklarar att det är Jason som har en huggare, Chucky, han är först 

snäll men sen har han knivar och dödar folk och Karlsson som både har knivar och huggare.  
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Flicka 3 går och frågar en kvinnlig pedagog som finns i rummet om hon vill spela spel med 

henne, hon tar fram Alfapet och de börjar spela efter flickans regler. De ska bokstavera namn 

med lika många bokstäver i som det står en siffra på spelplanen. Hon ser en fyra och blir glad, 

”där går mitt namn in”. Hon lägger bokstavsbrickorna upp och ner på bordet och delar dem på 

två, vars 22 brickor blir det. Ställer ut brickhållarna, tittar på brickorna och de bokstäver som 

finns i hennes namn sparas på brickhållaren, övriga brickor läggs tillbaka på bordet med 

baksidan upp.  

 Flicka 4 4.2.4.

Flicka 4 befinner sig i ”Utklädningsrummet” och tittar i klädkammaren vilka 

utklädningskläder som finns, klär inte ut sig utan väljer att gå vidare till ”Dockis” tillsammans 

med en annan flicka. Här plockar flicka 4 fram bord och stolar till Barbie och dukar bordet 

väldigt noggrant. Kompisen vill inte vara i ”Dockis” längre, ”vad ska vi leka då?” frågar 

flicka 4. Flicka 4 väljer att stanna kvar själv i ”Dockis” när kompisen går ut. Hon klär och 

fixar Barbie. En annan flicka kommer in i ”Dockis” och börjar klä på dockorna och bäddar 

ner de i sängarna, flicka 4 säger direkt att hon kan hjälpa till. Flicka 4 rättar till kläderna och 

bäddningen av sängen efter den andra flickan och strukturerar upp så att det blir snyggt och 

fint, som flicka 4 själv uttrycker det.  

 Flicka 5 4.2.5.

Flicka 5 är i ”Dockis” tillsammans med en annan flicka. Flicka 5 plockar fram en solsäng och 

kläder till Barbie och klär henne. Hon interagerar inte med den andra flickan i rummet. Hon 

vänder sig om och går över till att leka med dockhuset som finns bakom henne. Hon städar 

och plockar iordning och organiserar i huset och säger för sig själv ”att snart är här rent och 

fint så vi kan börja leka”. Flickan sjunger för sig själv under tiden hon gör i ordning. Efter en 

stund lämnar hon rummet utan att ha startat en lek, hon lade tiden på att städa och organisera. 

Hon går till ”Utklädningsrummet” där det finns en Kasperteater, hon går bakom skärmen och 

tar upp en handdocka och börjar leka med en annan flicka som också befinner sig där. De 

börjar leka att flicka 5:s figur är en varg som ska komma och ta den andra handdockan. Denna 

lek varar i 30 sekunder sedan bryts den av att de båda lämnar dockorna på golvet och går 

vidare.  
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 Flicka 6 4.2.6.

Flicka 6 är utklädd i prinsessklänning i ”Utklädningsrummet” och väljer direkt att gå till några 

andra flickor som även de har prinsesskläder, de leker vid trappavsatsen på tre trappsteg. 

Flicka 6 går sakta ned för trappan och håller i sin klänning medan de andra flickorna tittar på. 

När hon kommer ned från trappan så säger hon till de övriga ”det är då man pussar sin prins, 

det är så bröllop går till”. Vidare dansar hon runt på samma ställe i klänningen så kjolen 

snurrar runt. Hon säger att hon nu är en ballerina och är på Disney on ice. Flickan går sedan 

runt på fritidshemmet och sjunger en sång på engleska med orden ”I´m the queen”. Hon 

slänger slängpussar runt sig, påpekar att hon har krona på huvudet och tittar på sina rörelser 

hon gör och stannar ibland upp för att inspektera sig själv. Hon återkommer till övriga flickor 

som nu befinner sig vid den trappa som leder ner till nedanvåningen. De är osäkra om de får 

leka i trappen och frågar observatören om detta. Observatören svarar: ”det vet jag inte, jag 

arbetar inte här”. De står på kanten och går sedan i omgångar ned för den, de leker samma lek 

som tidigare, att det är bröllop. Innan flicka 6 beger sig ned så sjunger hon och sträcker ut 

armarna i sången. Flicka 6 påtalar igen att det är bröllop och att hon har klackskor på sig. 

4.3. Analys flickorna 

 Social påverkan och könsmönster i val av lek för flickor 4.3.1.

De observerade flickorna lekte inte tillsammans med någon pojke, utan deras lek var antingen 

enskild eller med någon från det egna könet. Flickornas lek var mer impulsiv och skiftande än 

pojkarnas, ofta hanns det inte med någon lek då de lade tid på att organisera och göra iordning 

för start av lek. Att inta rollen som prinsessa eller ”brud” var populärt, liksom lek i ”Dockis”. 

En manlig pedagog erbjuder vid ett tillfälle en av flickorna en rosa prinsessklänning i 

”Utklädningsrummet”. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv syns det att flickorna på ett 

eller annat sätt är påverkade av lekmiljön och det som finns runt omkring dem samt att de 

påverkar varandra. Det eftersom de lekte i ”Dockis”, ett rum som på ett traditionellt sätt riktas 

mot flickor. Flickorna själva påverkar varandra i sina könsmönster genom att de leker 

könsbestämt, de vidgar inte sina vyer och leker med pojkarna och på så sätt blir detta deras 

norm och verklighet. Samtidigt hade flickorna möjlighet att leka var och vad de vill på 

fritidshemmet, men valde ändå det stereotypiska lekarna och rummen att vistas i. 
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 Femininitet och Maskulinitet för flickor 4.3.2.

Några av flickorna lekte inte en specifik lek utan lade mycket av tiden på att städa och 

organisera inför en lek som sedan inte blev av. En av de sex observerade flickorna skiljde sig 

markant från de övriga i sin utformning av lek. Hon hade ritat en teckning och förklarar för 

observatören att hon ritat mördare som har knivar och ”huggare”. Hon väljer senare att spela 

spelet Alfapet tillsammans med en kvinnlig pedagog. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

så ägnade sig de flickor som städade och organiserade sig åt det som kan anses vara ett 

traditionellt kvinnligt könsmönster, det vill säga att deras ”lek” är av det typiska feminina 

sorten. Däremot var flickan som ritat mördare inte alls riktad i sin lek till det som kan anses 

vara från ett traditionellt kvinnligt könsmönster, utan hon bröt snarare mot det kvinnliga 

könsmönstret och var på så vis en aktör i att ifrågasätta de traditionella könsmönstren. Hennes 

val av att spela spel kan inte kopplas specifikt till varken det som anses vara maskulint eller 

feminint.  

 Könskodning av lekrum på fritidshemmet för flickor  4.3.3.

De rum som finns på fritidshemmet är benämnda med olika titlar samt utformning och 

innehåll av dessa är redan bestämda. Varje rums ändamål är redan satt till vilken typ av lek 

som ska ske där. I ”Byggis” befann sig inte en enda av flickorna under våra observationer, 

kanske för att materialet där anses vara könskodat mot pojkar. I ”Dockis” lekte enbart 

flickorna och kanske detta för materialet och titeln på rummet kan anses vara könskodat mot 

flickor. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så har flickorna formats i sin lek på 

fritidshemmet utifrån den miljön de befann sig i och som de själva är med och bibehåller. 

Personalen bidrar till att könskoda lekrummen och dess innehåll som gör att barnen följer de 

mönster som personalen präglar.  

4.4. Observation av pojkarna 

Här följer resultatet av de sex olika pojkarnas observationer som är relevant till studiens syfte 

att studera barns val av lek och hur de leker under den fria tiden på fritidshemmet, samt 

undersöka och belysa om det finns någon koppling mellan kön och lek.  

 Pojke 1 4.4.1.

Pojke 1 bygger med byggplattor i ”Byggis” tillsammans med en annan pojke och en kvinnlig 

pedagog. En tredje pojke finns i rummet och bygger själv med lego. En utklädd pojke 

kommer in och pojke 1 stannar upp och frågar den utklädde ”ska du mörda någon”? Den 
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utklädde pojken skrattar och går ut från rummet igen. Pojkarna och den kvinnliga pedagogen 

fortsätter bygga på ett hus som de kallar för dinosauriehuset. Han tar tag i en dinosaur och 

leker att den går in i huset. Pojke 1 får syn på pojkens legobygge och vänder sig om och sätter 

dit en bit lego när pojken är och letar efter legobitar i legolådan. Pojke 1 frågar om han måste 

fortsätta bygga med byggplattorna, pedagogen svarar att han inte behöver och pojke 1 vänder 

sig om och börjar bygga lego istället. Han börjar hjälpa pojken vid legot och sätter fast en dörr 

på dennes husbygge.  

 Pojke 2 4.4.2.

Pojke 2 leker i ”Affären”, utklädd till en narr/clown med bjällermössa på huvudet och kläder 

som tillhör clownkostymen. Han leker med tre andra pojkar, de pratar om hur de ska dela upp 

leksakspengarna som de hittat i en plåtburk i ”Affären”. De tar upp alla pengarna och delar 

upp dessa mellan varandra. Pojke 2 lägger ner sina pengar i burken och börjar rysta burken. 

En pojke frågar om pojke 2 vill byta sina pengar mot en kungakrona, pojke 2 vill inte ha 

kungakronan. Pojke 2 försöker övertala en av de andra pojkarna att byta sina pengar mot 

pojkens pengar. Efter en stund lämnar de övriga pojkarna ”Affären” utom pojke 2, han sitter 

kvar och tar alla pengarna och börjar räkna hur många han har. Han räknar, lägger i pengarna 

i plåtburken och tar upp pengarna, räknar och tittar på dem flera gånger.  

 Pojke 3 4.4.3.

Pojke 3 leker bredvid tre andra pojkar i ”Affären”. Han leker med en stor mjukisorm och går 

sedan runt i de olika rum som finns på fritidshemmet. Han stannar i ”Utklädningsrummet” 

och vid Kasperteatern där flera barn leker, sätter sig på golvet och leker själv bredvid övriga 

barn med mjukisormen. Pojke 3 får en tillsägelse av de andra barnen att han stör, han blir sur 

och får då förslag av den manliga pedagogen, som befinner sig i rummet, om att gå in 

”Byggis”. Pojke 3 går till ”Byggis” där tre andra pojkar redan bygger med lego, han börjar 

bygga med lego för sig själv. Pojke 3 sitter och rotar i legolådan och bygger ihop några få 

bitar. Han lämnar legot för en låda med dinosaurer och krokodiler. Han klampar med 

dinosauren så att kompisarna säger till att det låter för högt, att det är störigt och att han ska 

sluta.  

 Pojke 4  4.4.4.

Pojke 4 sitter i ”Affären” med två andra pojkar. Pojke 4 har en väska full av pengar, han 

uttrycker att han har 100 miljoner och är rik. Pojke 4 och de två andra pojkarna tar pengar 
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ifrån varandra. En av de övriga pojkarna uttrycker att jag har flest. Detta pågår under en 

längre tid. Pojke 4 är väldigt fokuserad av väskan och pengarna, han hittar en liten ask med 

diamanter på och säger ”att den som rånar borde ta denna för den är jättevärd”. Han hittar 

sedan en tiara med diamanter och tar på sig den, han räknar pengarna i väskan flertalet 

gånger. 

 Pojke 5 4.4.5.

Pojke 5 är i ”Utklädningsrummet” där han har på sig en rosa prinsessklänning och ett långt 

halsband som han pillar mycket på. Han småpratar med de andra barnen runt omkring sig, 

killar som tjejer, men deltar inte i någon specifik lek. Ett annat barn frågar om han är en 

prinsessa men han svarar inte, pojke 5 verkar inte ha hört frågan då det är mycket ljud runt 

omkring honom. Han hittar en tiara som han först tittar på och sedan tar på sig. Efter en stund, 

utan att han lekt något specifikt, väljer han att ställa sig i kön för att byta utklädningskläder. 

Han tar av sig klänningen och ropar ut vem som vill vara Törnrosa eller Snövit, en flicka vill 

ha klänningen och får den av honom.  

 Pojke 6 4.4.6.

Pojke 6 befinner sig i ”Utklädningsrummet” där han har en kungacape på sig och en mindre 

stav i handen. Han går med bestämda steg fram till en flicka och frågar om hon vill vara hans 

assistent. Flickan ignorerar honom och går vidare. Pojke 6 vänder sig om och möter en pojke 

och säger till honom att han är en trollkarl och den andra pojken nu är hans assistent. Pojke 6 

springer sedan runt på fritidshemmet med trollstaven i högsta hugg, han rusar in i ”Dockis” 

och säger någon trollramsa och att han övar på att trolla. Pojke 6:s trollkarlsassistent följer 

efter honom men säger när de står bredvid fotbollsspelet om de två ska spela fotbollsspelet. 

De börjar tillsammans leta efter en boll till spelet, de hittar glaskulor och kastar dessa mellan 

varandra på fotbollsspelet. Fortfarande har pojke 6 på sig sin cape. Efter ett tag går pojke 6 

från spelet med capen på och bredvid spelet står en låda med käpphästar, han och hans 

trollkarlsassistent tar vars en häst och rusar runt i huset, med trollstaven i högsta hugg. Han 

ger trollkarlsassistenten någon order som observatören inte uppfattar eller märker något av i 

leken. De rusar in i ”Utklädningsrummet”, där möter de en annan pojke som säger han är 

kung. De alla tre rider, på käpphästarna, sedan runt i huset efter varandra. Vidare går pojke 6 

tillbaka till ”Utklädningsrummet”, tar av sig capen, sätter sig i soffan som finns där inne och 

bara tittar på vad de andra i rummet leker och gör.   
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4.5. Analys pojkarna 

 Social påverkan och könsmönster i val av lek för pojkar 4.5.1.

Pojkarnas lek varierade sig mer än flickornas och deras olika lekar varade under längre tid. 

Även pojkarna lekte enbart med någon av det egna könet men lekte mer konsekvent 

tillsammans med samma barn än vad flickorna gjorde. De klädde ut sig till trollkarl, clown 

och prinsessa, lekte i ”Byggis” samt lekte i ”Affären”. 

Pojkarna i våra observationer lekte i större utsträckning lekar tillsammans med varandra och 

deras lek befann sig en längre tid i samma rum. Exempel på det är de pojkar som räknade 

pengar i ”Affären”, denna lek pågick under lång tid innan den avslutades. Trollkarlen och 

hans trollkarlsassistent lekte länge samma typ av lek, men runt i fritidshemmets olika rum.  

Vid ett tillfälle tipsade en manlig pedagog en pojke, som andra barn ansågs störa deras lek, att 

han skulle gå in i ”Byggis” och leka där istället. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv interagerar pojkarna under längre tid och med en 

större grupp än vad flickorna gjorde. Kanske för att pojkarnas lek inte hade ett naturligt slut, 

då de hittade nya lekar och lekredskap i leken som de utnyttjade. Som motsats till flickornas 

lek som var klar när de ansåg sig ha städat och organiserat i exempelvis ”Dockis”. Den 

manliga pedagogen som tipsar eller säger till en av pojkarna som andra barn upplever stör, 

skickar han till ”Byggis”. Denna pedagog bidrar till föreställningen av att pojkar ska leka i 

”Byggis” och det könsmönster som redan råder på fritidshemmet förstärks.  

 Femininitet och Maskulinitet för pojkar  4.5.2.

En av pojkarna utmärker sig och bryter mot det som kan anses vara könsstereotypiskt, han 

väljer att gå klädd i rosa prinsessklänning, halsband och tiara. Iklädd i detta går han och pratar 

med både pojkar och flickor och får även frågan om han är en prinsessa. Flertalet av pojkarna 

lekte med pengar, deras lek gick ut på att ha så många pengar som möjligt och att en del 

leksaker var mer värda än andra. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så skiljer sig pojken 

i rosa prinsessklänning och tiara ut från övriga pojkar men bryter även de traditionella 

könsmönstren. Dock var det ingen av övriga barn i närheten som lade mycket fokus på hans 

val av klädsel. En gång blev han tillfrågad om han var prinsessa, vilket mer uppfattades som 

en allmänfråga än en ifrågasättande fråga. Att inte fler ifrågasatte pojkens val av klädsel kan 

eventuellt bero på att övriga barn var självupptagna i egna lekar, men kan även bero på att 
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barnen inte reflekterade över hans val. De pojkar som lekte med pengarna kan kopplas till ett 

maskulint tänk om att mycket pengar är bra och inger makt över andra. 

 Könskodning av lekrum på fritidshemmet för pojkar  4.5.3.

Pojkarna i ”Byggis” var konsekventa en längre stund i sin lek. Ingen av pojkarna valde att 

leka i ”Dockis”, enbart trollkarlen gick in där för att säga en trollramsa för att sedan gå ut. 

Leken i ”Affären” handlade inte om typisk affärslek, som att gå och handla, utan handlade 

uteslutande om antalet pengar de hade och vem som hade flest. Pojkarnas lek styrdes i större 

utsträckning av impulsivitet där deras lek formades av vilka lekredskap som fanns till hands i 

lekmiljön runt dem. Exempel på det är pojkarna som avslutade sin lek med fotbollsspelet och 

börjar rida runt på käpphästarna som stod vid sidan om spelet. I en av observationerna befann 

sig en kvinnlig pedagog i ”Byggis” och byggde tillsammans med pojkar. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv används miljöns utformning och möjligheter i större 

utsträckning i pojkarnas lek än i flickornas lek. Den kvinnliga pedagogen som lekte 

tillsammans med pojkar bryter ”Byggis” stereotypiska könsmönster och även könskodningen 

av detta rum.   

4.6. Sammanfattning resultat/analys 

Vi såg under våra observationer att flickorna och pojkarna lekte var för sig. Det var populärt 

bland flickorna att klä ut sig till prinsessor och organisera och städa inför lek i ”Dockis”. 

Bland pojkarna var det populärt att leka att ha flest pengar och befann sig mer utspritt och 

lekte över större ytor och rum, främst lekte de i större grupper. Samtidigt visar vårt resultat att 

några av barnen och en kvinnlig pedagog bryter mot traditionella könmönster. En av pojkarna 

bröt mönstret genom att klä sig i prinsessklänning, en av flickorna genom att rita mördare 

med ”huggare” samt den kvinnliga pedagogen som befann sig i ”Byggis” och byggde med 

pojkarna. Vår analys visar att barnens lek och lekroller till största del faller inom ramen av det 

som anses vara traditionella könsmönster. Några av pedagogerna och utformningen av miljön 

bidrar också till de traditionella könsmönstren. Det är intressant att en del av barnen väljer att 

bryta könsmönstret och leker det som de själva vill och inte styrs av andra barn.   
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5. Diskussion  

I detta kapitel knyter vi ihop säcken och kopplar samman litteraturdel, resultat och analys av 

vår studie.  

5.1. Resultatdiskussion  

Våra resultat visar att flickornas lek till stor del gick ut på att klä ut sig prinsessa och ”städa 

och organisera lek”. Det kan kopplas samman med Knutdotter Olofsson (2003) som hävdar 

att flickornas lek ofta handlar om det som finns runt omkring oss och att de lättare hittar 

förebilder då en majoritet av pedagoger de möter är av det kvinnliga könet. Flickornas 

sysselsättning med att städa och organisera i ”Dockis” kan bero på bilden av att kvinnor städar 

och organiserar mer i vår omvärld än vad männen gör. Istället för att skapa ett dockrum som 

ökar stereotypiska föreställningar om rummets betydelse, kan pedagoger skapa och använda 

rummet och dess miljö och innehåll till att avdramatisera dessa föreställningar. Exempel på 

detta är Olofssons (2007) tankar om att skapa en tuffare Barbie som ger sig ut på äventyr i 

världen och som får en mer central roll i verksamheten. Flickan som ritade mördare, som 

befann sig i ”Ritrummet”, bröt flickornas könsmönster genom att rita och prata om mördare, 

vilket kan anses luta åt ett ”pojkigt” beteende.  

Pojkarna ägnade sig mer åt lite olika lekar, där räkna och dela upp pengar var en 

återkommande lek. Gens (2002) hävdar att pojkar jämför sig med andra pojkar och att det 

handlar i slutändan om makt och kontroll. Pojkarna med pengarna ansåg omedvetet att den 

med flest pengar var den som var starkast och hade mer ”makt” än övriga. De uttryckte inte 

att de hade mer ”makt” men deras handlande och agerande kan kopplas samman med denna 

teori. Pengar i dagens samhälle är kopplade och en symbol för makt och status. Gens teori om 

makt och kontroll kan inte kopplas samman med pojken som klädde sig i rosa klänning. 

Denna handling innebär att pojken inte jämför sig eller vill hävda någon makt eller kontroll 

mot någon annan pojke. Han vågar istället utmana och bryta de könsmönster som omedvetet 

finns på fritidshemmet.   

Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att pojkar inte lika lätt hittar förebilder inom skolan utan 

snarare hittar dessa genom media så som film och tv-serier. Pojkens lek som trollkarl är en lek 

där vi kan se en tendens av att leken skulle vara inspirerad från media och från en fiktiv 

karaktär. Pojkens lek som trollkarl tror vi inte har någon koppling till att han saknar förebilder 

och därav tagit en roll som trollkarl från media som sin förebild. 



 

26 

 

Båda könen lekte könsbestämt, det vill säga flickor med flickor och pojkar med pojkar. Det 

anser Gens (2002) vara ett genomgående fenomen bland barn. Danielsson & Jansson (2010) 

anser även de att barn från tidig ålder inte leker könsöverskridande, en faktor till det anses 

vara att barnen vill ha en tydlig gräns mot det andra könet. I våra observationer tror vi inte att 

barnen lekte könsbestämt för att hålla en tydlig gräns mot det andra könet, utan den 

könsbestämda leken skedde omedvetet från barnens sida. Deras könsbestämda lek kan ha 

berott på utformningen av fritidshemmets miljö, utformningen av rummen samt en del av 

pedagogernas agerande som exempel när en pedagog ger förslaget att en pojke ska gå och 

leka i ”Byggis”. Odenbring (2010) hävdar att pedagoger i skolan stärker könsfördelningen 

genom utformningen av rum och anser även att barnen har en del i denna uppdelning genom 

att välja det omvärlden anser är deras könstillhörighet. Samtidigt hade barnen fri lek och hade 

valet att leka vad och var de ville på fritidshemmet, de valde trots det att leka i rum och med 

sådant som anses vara ur ett traditionellt könsmönster. 

Signalerna som några av pedagogerna sände ut, såsom att fråga en flicka om hon vill ha en 

rosa prinsessklänning och tipsa en pojke om att leka i ”Byggis”, kan bidra och stärka de redan 

outtalade traditionella könsmönstren som vi fann under våra observationer. Studier har visat 

att kvinnor i större utsträckning väljer att ge flickor en docka framför ett leksakståg och vice 

versa (Gens, 2002). Detta kan påverka flickor och pojkars val av lek och även vara en 

bidragande orsak till de könsstereotypiska lekvalen anser Messner (2000). De manliga 

pedagogerna som interagerade med några barn under observationerna erbjöd en flicka en rosa 

klänning och pojken som störde blev tillsagd att gå in i ”Byggis”. Pedagogernas agerande 

förstärker den tendens som Messner och Gens anser finns. Samtidigt bryter den kvinnliga 

pedagogen som befann sig i ”Byggis” den stereotypiska bilden av att det är pojkar som leker i 

”Byggis”.   

5.2. Vad kan resultatet innebära för professionen 

Vårt resultat visar delvis att barns lek styrs av bestämda könsmönster, att flickor och pojkar 

leker var för sig och ur ett traditionellt könssynsätt. Lekmiljön, det vill säga utformningen och 

lekinnehållen i rummen, och pedagogerna har troligtvis en inverkan av hur dessa könsmönster 

gestaltar sig på fritidshemmet. Pedagoger inom fritidshemmet kan med hjälp av vår studie och 

dess resultat, öppna upp för diskussioner på sin egen arbetsplats. Diskussionerna kan ge 

möjligheter till att få upp ögonen för eventuella könsmönster som medvetet och omedvetet 

finns på arbetsplatserna.  Utformingen av miljön bör skapas i en symbios mellan pedagoger 
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och barn, dock med pedagogens medvetenhet om de stereotypiska könsmönstren som kan 

råda på ett fritidshem. Det hävdar även Johansson och Pramling Samuelsson (2009) som 

trycker på att barnen bör vara med i skapandet och utformningen av lekmiljön. De menar att 

materialet ska vara lättillgängligt och inte bundet till ett specifikt rum. 

Det är viktigt att pedagoger inte glömmer bort att observera och reflektera över vad som sker i 

den fria leken på fritidshemmet, delvis för att se vad och hur barn leker och där eventuellt 

upptäckter av stereotypiska könsmönster. De upptäckter som pedagoger finner i den fria leken 

är viktiga att reflektera över och använda i arbetet kring skolans och fritidshemmets 

systematiska kvalitetsabete. Det är viktigt för att fritidshemmen delvis har som uppdrag att ge 

barn möjlighet till att utveckla identitet, idéer, intressen och förmågor. Skolan har även ett 

ansvar att främja flickor och pojkars lika rätt och motverka traditionella könsmönster 

(Skolverket, 2016). Genom att en pedagog väljer att bryta detta mönster bidrar denna pedagog 

till att barnens könsmönster också påverkas och eventuellts bryts. Ett sätt kan vara som den 

kvinnliga pedagogen valde att göra, då hon satte sig ”Byggis” och byggde ett dinosauriehus 

med pojkarna.  

5.3. Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning och fördjupning inom ämnet fri lek och genus, vore det intressant att 

intervjua barn och pedagoger på fritidshemmet. En intervju om deras syn på lekmiljöns 

utformning, lekrummens benämning och lekens innehåll och om det kan ha någon betydelse 

för utformning av könsmönster på fritidshemmet men även i vår omvärld. 
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Bilagor  

Missivbrev - målsman 
 

Hej! 

Vi heter Emma Janderberg, Benny Nilsson och Linda Nilsson och vi studerar till grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem på Kristianstad Högskola. Vi är just nu inne på vår 

sjätte och sista termin och det är tid för oss att skriva vårt examensarbete. Vi har valt att göra 

en studie om barns lek, ur ett genusperspektiv. Syftet med studien är att se vad flickor 

respektive pojkar väljer att leka när de har fri lek på fritidshemmet. Vad menar vi då med fri 

lek? Jo, den lek som sker på barnens eget initiativ inomhus under fritidstid, där inte 

pedagogerna berättar eller väljer vad barnen ska leka alternativt göra under en del av 

fritidsvistelsen.  

 

För att möjliggöra den här studien kommer vi behöva observera barngrupper och se vad just 

flickor/pojkar väljer att leka. Detta kommer vi göra i form av observationer där vi tittar på vad 

barnen leker med och hur de leker. Vi kommer inte att anteckna några barns namn och inga 

foton eller ljudupptagningar kommer att användas.  Som studenter som ska genomföra denna 

studie har vi skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som vi måste följa. 

Det första kravet är att informera om vår studie. Det andra kravet är att vi måste få samtycke 

från vårdnadshavare om deltagande, med andra ord att du/ni som vårdnadshavare ger ert 

medgivande att ert barn deltar i studien. Barnet kan dock själv när som helst välja att avbryta 

deltagandet om så skulle vara fallet. Det tredje kravet som vi kommer utgå ifrån innebär att 

allt material vi får in kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan 

pekas ut. Det fjärde och sista kravet är att det material vi samlar in under observationerna 

enbart får användas till forskning.  

Vi bifogar här ett papper där vårdnadshavare kan ge sitt medgivande eller ej som sedan 

lämnas till någon av pedagogerna senast fredag den 13/10 - 2017.  

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser:  

emma.janderberg@malmo.se 

benny.nilsson@malmo.se 

linda.nilsson7@malmo.se 

 

 

Med vänliga hälsningar, Emma, Benny och Linda.  
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mailto:benny.nilsson@malmo.se
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Samtyckesformulär - målsman 

 

 

    JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

    NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn och klass _________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift __________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift __________________________________________________ 

 

 


