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Abstract 

This thesis is based on research and observations of children on a preschool when playing in the free-

play. What do the children choose to play with, when they get to choose for themselves? And how do 

they play? Do boys and girls together or do they divide themselves up? How important is the free- 

 

playing for the development of the child? Genus is also an important element which is interesting to 

observe and to see different patterns in. The abidance’s have been made while the children have been 

playing, and from discrete observations notes have been taken. 

 

I have been working with material, and literature from distinguished researchers within the subject. In 

general they point to that the free-play is a very important part of a child's growth. Also that it is 

exhaustive developing for them. 

 

My conclusion is that free-play is as stated a very important part of the development. I have also come 

to the implication of that boys and girls have no problem playing together in more gender-neutral plays. 

But when it comes to different kinds of role playing the children prefers to divide themselves up 

according to gender. 
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1. Inledning och bakgrund  
 

Leken är en stor del av barnens uppväxt leken förekommer långa stunder varje dag i barns liv. Det är en 

naturlig och mycket bra början på det sociala livet, som kommer följa oss livet ut. Att leka för ett barn är 

lika viktigt som att få kommunicera med nära och kära, och ha sociala kontakter.  Att få leka i den fria 

leken verkar de flesta barn tycka mycket om. Mitt intresse för den fria leken uppstod när jag hade min 

VFU- praktik som är verksamhetsförlagd utbildning.  I slutet av dagen kom en pappa för att hämtade sitt 

barn och frågade, vad har du gjort i dag?” Lekt!” sa pojken. ”Har ni bara lekt idag?”, frågade pappan. 

Fria leken är ett intressant ämne och hur man ser leken ur ett genusperspektiv. Jag har även studerat 

mönster som finns i leken i samband med könsuppdelning. Hur pojkar och flickor delar upp sig eller om 

barnen leker tillsammans i vissa lekar. 

 

Observationer av barnens fria lek har ägt rum på en förskola där jag har försökt undersöka hur fria leken 

ser ut. Vad väljer barnen att leka med när de själva får bestämma. Jag har börjat fundera på hur viktig 

den fria leken egentligen är för barnen och vad de har för idéer gällande lekar. Den fria leken innehåller 

många viktiga aspekter och dess påverkan på barn har skapat funderingar och väckt tankar som här 

kommer att utvecklas. 

 

Leken utgör en stor del av barnens tid under många år och en viktig del i deras utveckling. En av 

anledningarna till att jag valt att jobba med detta är för att det verkar mycket intressant eftersom barn 

leker i fria leken under så många år när de är små. Leken finns representerad varje dag så gott som hos 

alla barn. Jag tror jag att det kommer vara mycket fördelaktigt att ha kännedom om detta i yrket som 

pedagog. 

 

”Förskolan är en plats för lek och där barnen ska lockas till kreativitet och fantasi. Dessutom ska 

verksamheten vara ett komplement till hemmet så att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt på alla 

sätt”( Skolverket Lpfö 98:31ff).   
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1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att studera hur flickor och pojkar leker i den fria leken. Vad väljer pojkar och 

flickor att leka med när de själva får välja? Denna uppsats kommer leda till vetskap inom ämnet vilket 

är bra för att kunna förebygga könsstereotypa lekar och leksaker i förskolan och istället främja 

könsneutrala alternativ. Ämnet är intressant att fortsättningsvis forska i för att få ytterligare vetskap och 

återigen påvisa den fria lekens betydelse. I denna uppsats kommer jag att diskutera olika observationer 

som presenteras. Uppsatsen kommer att behandla vilka roller och mönster som finns representerade i 

den fria leken och detta sett ur ett genusperspektiv.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Vad leker barnen och vad leker de med?  

2. Kan man se olika mönster i leken? 

3. Hur konstrueras genus i fria leken? 

 

 

2. Centrala begrepp 
 

Centrala begrepp i denna analys är genus och lek. Först tar vi upp och benämner ordet ”Lek” som är ett 

begrepp som är svårt att definiera. Enligt förskolans pedagogik och styrdokument betraktas leken som 

ett självklart inslag i den dagliga verksamheten både i en kulturell och social kontext. Det är dock svårt 

att fastställa tydligt vad lek egentligen är. Här förklarar Lindstrand i (Sandberg 2008) litteratur att leken 

har en speciell ställning i förskolan eftersom leken leder till lärande och nya kunskaper. Leken kan 

definieras som en aktivitet som är förankrad både i ett kulturellt och i en social kontext. Dock vill inte 

Lindstrand heller börja diskutera vad som faktiskt är lek och vad som inte är det, då vi i så fall kan 

behöva riskera att begränsa synen på vad lek är. 
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2.1 Begreppet fri lek 

 
 
I detta stycke kommer det att tas upp vad som definiera fri lek. Fri lek är när barn själva väljer vad de 

vill leka med. Jag väljer här att börja med att förklara vad definition av fri lek, för att sedan förklara vad 

som står i läroplanen och vad andra forskare har skrivit. 

 

Detta är lek enligt barnens mening 

”Att göra det man själv vill.”, ”Att tänka ut och fantisera”, ”Att kunna bestämma vad man vill leka med” 

De allra flesta barn menar att det är att bestämma själva och göra det man vill själv som är det 

intressanta i den fria leken. Barn menar att de bestämmer genom att tänka hur och vad de vill vara i 

leken (Sheidan & Pramling Samuelsson 2001:47). 

 

Lek är liv och inte som en del vuxna tror, att det är ett tidsfördriv. Leken utvecklar bland annat motorik, 

empati, nyfikenhet, könsrollsuppfattning enligt (Wahlström 2004:19ff). 

 

Vad lek innefattar har definierats av pedagogerna från förskolan där observationerna har utförts. 

Leken innehåller så många viktiga aspekter som följer nedan. 

Identitet, glädje, planering, fantasi, koncentration, sinnesförnimmelse, flexibilitet, kroppsuppfattning, 

vänskap, besvikelse, tänka, rumsuppfattning och kommunikation. Hänsyn, självbehärskning, frigörelse, 

kreativitet, självständighet, iakttagelse, trygghet, uppmärksamhet, grovmotorik, språk, regler, normer.  

Samt konflikt och problemlösning, jämlikhet, upplevelser och begreppsbildning. 

 

Skolans och förskolans verksamheter utgår från läroplanen, som här nedan kommer att nämnas viktiga 

stormpunkter från läroplanens mål. 

 

”I läroplanen för förskolan (Skolverket Lpfö 98 och reviderad 2010), beskrivs förskolans 

uppdrag.”Leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barnens utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket Lpfö 98 

reviderad 2010:32). 
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”Skolans och förskolans verksamheter utgår från läroplanen som är en stor del och viktiga ståndpunkter 

som kommer att nämnas från läroplanens mål” (Läroplanen för förskolan Skolverket Lpfö 98 och 

reviderad 2010:5).                      

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 

alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärandet samt erbjuda en trygg 

omsorg”. 

 

I” lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltade leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter” (Läroplanen för förskolan Skolverket Lpfö 98 reviderad 2010:6). 

 

2.2 Begreppet genus 
 

Genus handlar enligt normen i vårt samhälle om uppdelningen mellan pojkar och flickor. Påverkar 

genusnormen vad flickor och pojkar väljer att leka, eller att leka med.  

 

Genus betyder släkt, sort och kön och de härstammar från latin. Författaren Hirdman (2003) menar att 

ordet genus förstår man på ett annat sätt idag än tidigare. Genusbegreppet menar forskaren att man kan 

se hur människor formas på olika sätt och att de formas till män eller kvinnor (Hirdman 2011:11ff). 
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2.3 Genusordningen 

 

Hur ska vi förhålla oss till det manliga och kvinnliga och detta sker efter två principer. Genusforskaren 

Hirdman hon anser att genus är förenat med makt. Vi skapar hierarki och har olikhet mellan könen i våra 

föreställningar menar Hirdman. Begreppet så kallat ”genussystem” förklarar hon att könet har olika 

roller och vilka förväntningar vi har på respektive kön. Enligt Hirdmans genussystem eller genusordning 

som hon har påvisat i sin forskning är begreppen dikotomi, vilket betyder vilken skillnad det är mellan 

pojkar och flickor (Wedin 2009:45). 

                                                                                                                                                  

Den första principen är att vi ser det flickiga och det pojkiga som varandras dikotomier så kallade 

motsatser. Flickor ska till exempel vara snälla och söta medan pojkar har motsatta egenskaper så att de 

istället blir starka och tuffa. På förskolan hör bilar och teknik, till det hårda och tuffa och associeras med 

pojkleksaker. Samtidigt som dockor som anses höra ihop med flickor och att vara flickleksaker och det 

hör ihop med mjukhet. På många förskolor förstärks detta genom att placera leksakerna i vad som 

brukar kallas dockvrå eller byggrum. Dessa brukar vara ganska långt ifrån varandra vilket leder till att 

barnen blir mer uppdelade och grupperingar bildas. 

 

Den andra principen som professor Hirdman har formulerat i sin teori om genusordningen som hon har 

påvisat i sin forskning att det finns osynliga regler och normer en så kallad genusordning. Hur vi ska 

förhålla oss till det manliga och kvinnliga som sker och detta sker efter två principer. Vi dömer allt och 

sorterar in allt i kvinnligt och manligt. Det gäller allt från färger, kläder och leksaker till det sätt barn rör 

sig på och kommunicerar. 

 

Vi delar även ständigt in barnen i olika kategorier som flickigt och pojkigt menar (Wedin 2009). Det 

gäller allt från färger och kläder till leksaker till det sätt barnen rör sig och kommunicerar. Vi skapar 

hierarki och har olikhet mellan könen. Genusordningen skapar enligt Hirdman en hierarki som påvisar 

att det som pojkar gör är mer värt än det som flickor åstadkommer. Det är mannen som skapar normerna 

i samhället som flickorna sedan följer efter (Wedin 2009: 46ff). 
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3. Teorianknytning 

 

 
I detta stycke kommer att tas upp om forskning runt fri lek och improvisation och om lek och lärande 

samt om lekprocess. 

 

Vetenskapsfilosofen Karl Popper poängterar i (Thomassen 2007) att under en observation att vi alltid 

forskar på något perspektiv som intresserar oss, och det är alltid något speciellt vi vill undersöka och 

forska om. Han menar att vi från början har ett antagande om vad vi letar efter, alltså något specifikt 

som vi vill förtydliga och vill se. Detta kallar Popper för en förståelsehorisont. Han menar att en 

vetenskaplig forskning inte kan påbörjas utan någon form av hypotes eller teori. Först när vi ser saker ur 

ett visst perspektiv och söker svar på ett visst ämne blir data och informationen meningsfull (Thomassen 

2007: 86).  

                                                                                                                  

Förskolan ska locka till lek och kunna erbjuda en trygg miljö enligt läroplanen Lpfö 98 (Skolverket 

2006:2). Det läroplanens olika delar behandlar är att kunna gestalta lek för att barn skall kunna uttrycka 

sig samt bearbeta känslor och olika erfarenheter. Enligt lekforskaren (Lillemyr 1990) är leken är en 

aktivitet där målet är att leken ska var fri från styrning och istället kopplas samman med utveckling och 

lärande i förskolans läroplan (skolverket). Leken blir som ett verktyg som pedagogerna kan använda 

som ett utvecklingsperspektiv. Det innebär att kunna se olika förmågor hos barnen som till exempel 

fantasi, stimulans och inlevelse. Pedagogerna kan även se samarbetsförmåga och problemlösning hos 

barnen. 
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3.1 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och fakta om ämnet fri lek att tas upp. 

 

Här menar (Knutsdotter Olofsson 1987) att ”lek och lärande går hand i hand” Hon anser att barn tränar 

både sin emotionella, sociala, och kognitiva förmåga i leken men även att deras kreativa samt 

kommunikativa färdigheter främjas genom den fria leken. Här förklarar (Lillemyr 1990) att genom 

leken utvecklas barnets sociala kompetens, barnen utvecklas och lär sig att förstå andra barn och 

människor. Även (Knutsdotter Olofsson 2003) menar att leken har en mycket viktig roll i barnets sociala 

utveckling. Hon nämner två viktiga komponenter, ödmjukhet och tålamod som krävs för att utveckla 

social kompetens. 

 

Forskare har kommit fram till olika slutsatser gällande begreppen lek och lärande. Enligt Kjetil och 

Steinsholt som skriver i (Parmling Samuelsson och Asplund Carlssons 2003:43ff) beskrivs lek och 

lärande som två helt olika begrepp. Han menar att lek är något som bara händer utan något mål eller 

syfte för barnen. Han beskriver även att i leken blir barnen bra på att leka och ingenting annat, de leker 

och tycker att det är roligt. Dessa påståenden är något som de två professorerna Parmling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) inte stödjer det i sin teori. De menar att lek och lärande inte går att skilja åt 

och menar på att det är i både leken och lärandet som det sker ett meningsskapande där barnet får en 

slags förståelse för sig själv och sin omvärld. 

 

Forskaren (Lillemyr 1990:123) anser att leken är ett mycket viktigt verktyg för barnen i förskolan och 

det vardagliga livet, här kan man se olika karaktäristiska drag, både glädje, sorg, fantasi och kreativitet. 

Leken i förskolan är ett centralt begrepp som innehåller många olika vägar man kan välja vad man vill 

leka med och att se nya möjligheter. Det är allt från att lära sig och tillgodose sig nya kunskaper, till att 

leka och utvecklas. Leken har många olika ansikten och uttryck i flera kontexter. Leken har stor 

betydelse för sociala kontakter för att barnen sedan skall bli goda samhällsmedborgare när de blir äldre. 

Barn som integreras med andra vuxna och barn byter erfarenheter, när det gäller skapande och lärande i 

de olika situationerna (Lillemyr1990:19). 

 

Barnen använder tidigt i leken såväl språket som kroppen samt olika material, leksaker och egna 

erfarenheter. Barnen går så småningom över till olika rollekar påpekar de två författare (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson 2003: 
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 ff ) som Kjetil och Steinsholt beskriver i deras litteratur. Barn använder både språk, kropp och material 

av olika slag för att kunna och skapa och gestalta olika erfarenheter. Världen blir då mer meningsfull för 

barnet. Leker barnen med kompisar och i mindre grupper, övar de på att utveckla till exempel vems tur 

det är, att arbeta i grupp och samarbeta och övar samtidigt självkontroll, menar (Glover 1999) som 

skriver i (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003:42) litteratur. Barnens emotionella 

utveckling påverkas i leken och pedagogerna gör barnen intresserade samt att det ger många tillfällen 

för att barnen får prova på att göra saker och ting själva. De provar flera gånger fram och tillbaka tills de 

känner att de behärskar det området (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003:42). 

 

Instruerar man barnet på detta sätt så känner barnen att de har en känsla av makt att de kan behärska 

olika saker och ting. Glover påvisar i (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003:43-ff) att den 

kognitiva utvecklingen, vilket är att kunskaper påverkas genom symboliskt tänkande och är viktigt och 

centralt i leken. Båda författarna menar att i leken finns många osynliga möjligheter till att symbolisera 

och använda olika material som är intressant och mycket meningsfullt. Det är mycket viktigt i lärandet 

för barnen i leken anser (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003:43-ff).  
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3.1.1 Barnens improvisation 

 

Barnen improvisera föreställningar i den fria leken som en pågående process där barnen inte behöver 

något manuskript. Barnen leker ändå och med hjälp av fantasin som skapas i olika situationer i leken 

och de hittar på olika lösningar och inriktningar. Barnen kommer med förslag och tillsammans bidrar de 

till föreställningen som är kollektiv. Det är sällan bara ett barn som bestämmer allt som ska hända i 

leken. De flesta barnen försöker tillgodose detta så att alla får bestämma i leken. Alla barn påverkar 

varandra på olika sätt och kreativitet kan anses som ett kollektivt framsteg (Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson 2003:42ff). 

 

 Metakommunikationen är också en viktig del i leken, vilket innebär hur kommunikationen går till i den 

pågående leken. Hur barn organiserar leken i början och under lekens gång, vad som ska hända och 

vilka regler som ska gälla. Det blir en nödvändig del i lekandet för barnen anser (Gregory Bateson 

1972). Han påpekar att barnen först måste gå igenom den tänkta leken som de ska leka och vad leken 

ska handla om i stora drag.  Detta för att barnen ska ha en gemensam plattform som de kan utgå ifrån 

och så att leken kan ta sin form. Metakommunikationen är mycket viktig när leken har startat eftersom 

barnen kollektivt ändrar och reglerar handlingen i leken och integrerar varandras idéer i den. Detta kan 

ske både implicit, det osynliga eller explicit, det synliga i leken anser Bateson (Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson 2003:44ff ). 

 

För den fria lekens förutsättning står det självklart, att ingen som helst styrning utifrån. Barnen har alltså 

fått välja helt fritt vad de vill leka med. I förskolan skapas en förståelse av den fria leken om hur viktig 

och meningsskapande den är. Hur leken utförs och hur den förväntas vara fri när barn bestämmer själva 

hur de vill konstruera leken och vilka aktiviteter och vilka lekar som barnen väljer och vilka kompisar 

de leker med. Detta är skillnaden mot styrda lekar eller vuxnas kontrollerade regellekar. Dock inom 

rimliga ramar. Den fria leken kan inte helt vara fri från styrning från de vuxna. Barnen måste ta hänsyn 

till den fysiska miljön och vuxnas ramsättning för vilka lekar som är acceptabla och får förekomma och 

vilka lekar som inte är tillåtna. 

Alla barn ska turas om att vara styrande när det gäller den fria leken. Vissa barn styr mer och bestämmer 

mer än andra. Man kan säga att fri lek innebär att det är barnet själv som bestämmer vad de vill leka, 

men det är ändå de vuxna som bedömer den fria leken, om den är rimligt inom ramarna eller inte.  

Fri lek är en mycket vanlig förekommande aktivitet på våra förskolor som schemaläggs i planeringen. 

De olika aktiviteterna har hög status i våra förskolor och de anses vara en naturlig och populär  aktivitet 

hos barnen och blir  som en självklarhet.        
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3.1.2 Lek och Lärande 
 

Barn tror att de vet skillnaden på lek och lärande, anser författaren (Pramling Samuelsson 2003:43ff) 

kan ibland i vissa situationer tros veta skillnaden på när det är lek eller om det handlar om lärandet. När 

gränserna blir tydliga mellan lärande och lek. Om barnen ska göra en uppgift som att lära sig att skriva 

någon bokstav och de har klarat av sin uppgift får de gå ut och leka. Vissa barn kan uttrycka att de inte 

vill arbeta med uppgiften utan att de vill leka direkt. Leken blir ett forum för kommunikativ kompetens, 

lärande och även rättigheter och inflytande. Barnen är medvetna om att uppgiften måste göras. Detta kan 

även gälla under samlingen som de måste vara med på, sedan får de leka fritt. Många gånger vävs leken 

och lärandet ihop i varandra så barnen inte alltid vet vad som är lärande och vad som är lek. 

 

Leken är en utmärkt arena för barnens kommunikativa kompetens och den är grundläggande för barns 

lärande och skapande förmåga enligt Frönes (Pramling Samuelsson 2003:43ff). I leken sker det alltid 

förhandlingar och det blir även omförhandlingar, de gör om och de hittar på nya handlingar i leken. 

Barnen möter andra barn i leken och de lär sig så småningom att förstå andra barnens perspektiv. I leken 

sker ett mycket viktigt men förbisett område av barns lärande, att barn lär sig av varandra och 

tillsammans med andra barn. Detta lärande startar tidigt och ser lite olika ut för alla barn. Barn som 

leker utvecklar i leken olika tankar om delaktighet, inflytande och sina rättigheter och att de har rätt till 

sin lek. Den är mycket värdefull och rätten till att leka måste försvaras. Ofta beskrivs leken som att den 

är fri och jämbördig mellan barnen som leker (Pramling Samuelsson 2003:45ff). 

 

I vissa läromedel betonas det hur viktig leken är som barnens naturliga sätt att konfrontera och även 

hantera sina erfarenheter. Barnets kön beskrivs som viktigt för barnets lek och även för deras utveckling. 

Knutsdotter Olofsson (2006) anser i litteratur att det förväntas av att pojkar och flickor ska lära olika 

saker beroende på deras könstillhörighet. I en del litteratur påvisas att pedagogerna ska låta barnen 

själva leka så mycket som möjligt, för att inte störa barnen i deras process genom lärande och utveckling 

(Eidevald 2011:108).  

  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer som finns i litteraturen Förskolans pedagogiska verksamhet: mål och 

inriktning står det (2006:18) uttryckligen att ”vuxna inte ska störa för mycket i leken. Barnen kommer 

att lösa problem och konflikter själva och om vuxna blandar sig i för mycket ses det som ett hinder. 

Pedagogen på förskolan ska finnas tillgänglig och finnas till hand för att kunna hjälpa barnen om något 

barn inte får vara med och leka. Även att observera om leken går över styr och det blir farliga otäcka 
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eller våldsamma leker. Men pedagogerna får inte ta över och bestämma och styra i leken som barnen 

utför. Det är viktigt att barnen får leka ifred och att inte vuxna lägger sig i och bestämmer i leken” 

 

Barnstugeutredningen beskriver att det är viktigt att pedagogerna tillgodoser ”barnets självständighets” 

behov i leken de utför, men vuxna måste sätta gränserna vad som är rimligt. Om barnen upplever 

gränserna som naturliga, realistiska och befogade så kommer barnen att småningom om att kunna 

respektera kollektiva regler. De lär sig även att utveckla ett eget etiskt system för olika normer  

(Eidevald 2011:106ff).  

 

 

3.1.3 Lek utan vuxna 
 

Flera forskare påpekar att leken är en verksamhet eller en viktig handling som blir som frihet för barnen 

när de leker i fria leken. Både barn och vuxna ser det som frihet. Pedagogerna har inte helt full kontroll 

på alla barnen på förskolgården i samband med när de leker. Alla pedagoger finns i närheten och de 

cirkulerar och tittar till alla barnen. Barnen leker och vuxna kan inte iaktta alla barnen samtidigt. Barnen 

pratar med varandra och pedagogerna lyssnar inte på vad de diskuterar med kompisarna. Vuxna styr inte 

i leken utan att barnen får bestämma ganska mycket själva inom ramen av vad som är möjligt i den fria 

leken (Eidevald 2011:109ff). 

 

Det är den tyska filosofen Schiller berömda ord som lyder: 

”Människan leker endast när hon i ordets fulla mening är människa, och endast när hon leker är hon 

helt och fullt människa” (Schiller1970:71).  

Hangaard Rasmussen han menar att det innebär att leken existerar i ett spänningsfält som gör det är 

möjligt för barnen att sätta sig in i en helt annan roll skapad av fantasin för att leken ska lyckas så bra 

som möjligt. Det är inte bara filosofer som menar att leken är viktig och betydelsefull. I det dagliga 

pedagogiska arbetet har begreppet ”fri lek” blivit en självklarhet som ska ingå i verksamheten varje dag 

på förskolan. Det kan både vara fri lek ute och inne för barnen och deras lekar är fria från vuxnas 

inblandning. Det blir till fria lekar, då barnen bestämmer själva vad de vill leka, utan att vuxna blandas 

sig i leken. Barnen ska känna stor trygghet i leken och på förskolan och de ska utvecklas i rätt riktning 

anser (Hangaard Rasmussen, 1993:32ff).  
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3.1.4 Lekprocess 
 

Här påpekar Elisabeth Dau (2003) att barn i Childs play skapar sina kunskaper när det är engagerade i 

en meningsfull och intressant lek. När barnen leker prövar de olika saker och möter nya och oväntade 

situationer som uppstår. När de nya situationerna uppstår eller den nya informationen som barnet har 

svårt att anpassa den till det och känner en frustration. Barnet försöker hantera den nya situationen och 

anpassa den till det barnet redan känner till. I denna process uppstår det ny kunskap som barnet lärt sig 

att känna igen (Pramling Samuelsson 2003:42ff). Både flickor och pojkar tycker om när leken handlar 

om spänning, anser författaren Knutsdotter Olofsson när barnen blir skrämda, hotade eller jagade i 

leken. Att smyga på varandra och till exempel ha skattjakt är mycket spännande och omtyckt bland 

barnen. 

 

Både pojkar och flickor gillar spänning men det är inte ofta som flickor leker krig och springer runt och 

skjuter med vapen. Det menar Knutsdotter Olofsson påpekar att flickor kanske har tillgång till olika 

vapen från deras eventuella bröder men det är inget som är speciellt intressant eller lockar flickorna. 

Detta faktum informerar oss om att krigslekar har med könsroller och problematiken hos pojkar att göra. 

Det påvisar att krigsleksaker i sig, nödvändigtvis inte utlöser krigslekarna (Knutsdotter Olofsson 

2006:106). Lekprocessen blir på så sätt en viktig del av lärandet för barnet. Leken ger barnet enligt 

Diane Levin en möjlighet att själva ha kontroll över vad som händer och vad barnet vet (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson 2003:42ff). 
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4. Material och metod 

Denna undersökning har sin utgångspunkt, ett konstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att man 

bedömer barnets utvecklingsstadier genom att titta på barnets förutsättningar ur perspektivet miljö i den 

fria leken. Detta istället för att bedöma dem utifrån en redan existerande norm om barnens utvecklings 

stadier. Från att utgå från ett konstruktivistiskt perspektiv är det mycket intressant att observera vilka 

möjligheter barnen har när de själva väljer vad de vill leka med och vilka leksaker eller material de har 

valt (Nordin Hultman 2004).  

 

I följande avsnitt finns en redogörelse för vilken metod jag har använt mig av, empirisk undersökning 

och hur det har gått till. Studien har gjorts med en kvalitativ metod och samlat material och observera 

barnen på förskola, när de är ute och leker i fria leken på förskolgården. Förskolan som valts finns 

belägen i södra Stockholm. Det finns fem avdelningar med ca 17 barn på varje avdelning. Sammanlagt 

finns det ca 76 barn på denna förskola. Det finns 14 stycken pedagoger, sju stycken förskollärare och sju 

barnskötare. Varav två av dessa är inte är utbildade barnskötare. Jag har pratat med personalen och 

berättat mitt syfte om vad jag ska gör och vad jag ska observera när barnen leker i den fria leken. För 

barnen har jag berättat varför jag är här och ska se vad de leker med i den fria leken. Jag kommer att stå 

lite vid sidan av så jag inte blir ett störande moment. På så sätt kan de leka obehindrat utan att tänka på 

att jag inte står där. 

 

Det som jag kommer att presentera i min undersökning om vad jag har kommit fram till vid mina 

observationer av barnen på förskolan. Barnen som jag har studerat kommer jag att benämna beroende på 

viken ålder de har. De små barnen är 1-3  år gamla och kommer att namnges som ”de yngre barnen” och 

de stora barnen som har en ålder på 4-5 år kommer att namnges som ”äldre barn”. 

Jag har mest varit utomhus och observerat barnen när de lekt i fria leken. Jag har även tittat på vad de 

har valt att leka med när de själva har fått bestämma. Jag kommer att ge flera olika förslag på vad de har 

lekt ute, hur de grupperar sig och vilka mönster som tydligt framkommer i leken. 

 

Jag har hälsat på barnen och berättat för dem vem jag är, och vad jag ska göra, att jag skulle titta på när 

de leker i den fria leken och vad de leker med. I början av veckan stod jag lite mer i bakgrunden och då 

hann jag observera och se ganska mycket. Men slutet av veckan kom de fram mer och ville prata och att 

jag skulle vara med och leka, men det blir svårt att göra bra observationer.  
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Barnen kom även fram till mig om någon blev ledsen, jag tröstade dem så gott jag kunde. Jag fick 

fortsätta att observera när det hade lugnat ner sig runt omkring och då kunde jag stå lite i bakgrunden 

igen. Jag har antecknat ner allt i en anteckningsbok det som jag har sett och hört, om jag hade spelat in 

så kanske inte ljudupptagningen hade blivit så bra och att jag inte har hört allt vad barnen hade sagt, för 

att jag måste ha stått mycket nära barnen när de hade lekt, för de förflyttas hela tiden och är inte på 

samma ställe. Det hade nog blivit ett mer störande moment om jag måste stå för nära och spela in vad 

barnen har sagt och säkert hade barnen undrat vad jag hade för apparat med mig.  

 

4.1 Etiska principer inom forskning  

I min forskning har jag följt de etiska principerna inom forskningen som författaren Stukát (2005:131ff) 

skriver om. Det finns fyra olika principer, jag kommer nämna dem som berör mitt område inom 

forskningen om den fria leken. 

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren alltid ska informera de personer som berörs av studien. 

Deltagarna ska delta helt frivilligt. Barnen tillfrågades om jag fick observera dem när de lekte i fria 

leken. Jag berättade för dem att jag bara skulle skriva om vad de leker med. Jag har även informerat 

personalen som jag träffat ute på förskolegården om min studie och mitt syfte med uppsatsen. 

 

Samtyckekravet  

Är sedan nästa steg efter informationskravet, det är alltså här den medverkande personen faktiskt får 

bestämma om denna vill medverka eller inte. De som är med i denna studie har alla självklart samtyckt 

till en medverkan, efter att jag berättat om studiens innebörd. 

 

Konfidentialitetskravet  

Som tredje krav inom de etiska forskningsprinciperna, är konfidentialitetskravet som innebär att som 

forskare måste man låta deltagarna vara anonyma om de vill. Jag har valt att inte nämna några namn i 

min uppsats, utan oftast är barnen refererade till som yngre respektive äldre barn. 
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Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att det material jag samlar in endast får används till forskningen som jag utför, 

och inte till andra ändamål. Samma regler gäller i denna studie där den insamlade informationen endast 

används till denna uppsats. 

 

 

 4.1.1 Validitet 
 

Validitet handlar om uppsatsens relevans, och aktualitet i sitt sammanhang. I detta fall, fri lek på dagens 

förskolor runt om i landet. För att kunna göra denna studie så valid som möjligt har empiriskt material 

samlats in och bearbetats genom de frågeställningar som i början presenterades. Enligt Larsen (2009) är 

det mycket viktigt att forma observationerna, och den empiriska materialsamlingen efter de ursprungliga 

frågeställningarna (Larsen 2009:80ff). 

 

4.2 Forskningsmetoder 

 

Som forskare måste man kunna använda sig av en metod som att får svar på olika frågor inom ett visst 

område som man vill undersöka och får mera kännedom om (Larsen 2009:22ff).  Larsens olika råd 

kommer att ligga till grund för min metod som är fältanalys, observationer och analys av data. För att 

kunna hämta data, tolka och organisera informationen har metoden stor betydelse för min undersökning 

(Larsen 2009:83). 

 

Den etnografiska forskaren benämns som deltagande observatör. Det som är viktigt är att erhålla 

etnografisk information genom att se och lyssna. Men för att upptäcka något nytt krävs det att 

etnografen är nyfiken och mycket uppmärksam för att kunna uppfatta alla små detaljer. Det är lätt för 

oss, att i vanliga livet sålla bort vissa små detaljer som för oss verkar obetydliga. Kullberg påtalar att det 

är viktigt att forskaren kan smälta in i den gruppen som observeras för att kunna studera fenomenet i en 

opåverkad miljö så nära som det är möjligt En forskare måste vara mycket flexibel i både tänkande och i 

sin handling. Gör man flera observationer vid flera olika tillfällen och det gör att forskaren tränas 

successivt sig i rollen och blir lättare uppmärksam på det som man ska observera. Det är nödvändigt och 

viktig för studien. (Kullberg 2004:9ff).  
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Observationer passar bra när man ska observera till exempel små barn som har svårt att uttrycka vad de 

gör i ord, och när man letar efter olika mönster som i mitt fall i leken. Man kan observera vad barnen 

gör och leker med och inte bara när de berättar och beskriver sin lek. Enligt (Thomassen 2007:78ff) är 

varje iakttagelse och observation subjekt och det innebär att man ska försöka tolka och förstå omvärlden 

genom subjektets perspektiv och även forskarens för det påverkar minnet, känslor och även tidigare 

upplevelser. 

 

Det hör till vetenskapligt arbete att kunna vara beredd att ifrågasätta vad man tror sig ha sett på sina 

observationer. Man måste kunna stå för sina iakttagelser och kunna stödja med annat material.   

Det är viktigt att se vilka utgångspunkter som är självklara vilka som inte är det. Hur skulle mina 

personliga värderingar och förkunskaper påverka hur observationen av situationen blir beskriven 

(Arvastson Ehn 2009:20). När etnografen ska omvandla alla iakttagelser och observationer till text blir 

orden då mycket viktiga i sitt sammanhang. Fältanteckningarna som har gjorts, blir ett vetenskapligt 

material som man ska tolka, granska och det som ska förmedlas och omprövas. Observationerna övergår 

till en språklig aktivitet. Det man som forskare bör fundera på i detta skede är vilka ord som är lämpliga 

så att situationen blir så rätt beskriven som möjligt. Ordningsföljden är också viktig så att det blir 

korrekt som möjligt (Arvastson, Ehn 2009:27ff). 
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4.3 Observationer   

 

En kvalitativ metod som använts för att understryka min teori och besvara mina frågeställningar är 

observation av barnen på den utvalda förskolan. Jag har varit en icke deltagande observatör och har mest 

observerat de större barnen när de har lekt i fria leken. De äldre barnen som har lekt i fria leken har 

hittat på mycket, haft mycket idéer och använt mycket fantasi när de har lekt. Som närvarande 

observatör deltar man på sidan av men ändå i samspel i deras sociala miljö. När jag har observerat så har 

jag använt mina egna tolkningar och förståelse för att kunna tolka och förstå vad barnen säger och gör i 

den fria leken. För en studie är utgångspunkterna att man ska kunna så långt som möjligt reflektera, 

tydliggöra och kreativt använda vår förståelse på ett bra sätt (Thomassen 2007:194). 

 

Det är viktigt att forskaren har ett visst uppdrag och att tala om varför forskaren är där. Enligt (Kullberg 

2004:91ff) kallas det för observatör som deltagare. Fältanteckningar har gjort varje dag under sex 

tillfällen cirka 2 timmar per dag och det blir ungefär12 timmar sammanlagt. En observation handlar om 

att metodisk iaktta en viss miljö, i detta fall en förskola. Jag har observerat när de har varit ute och lekt i 

fria leken. Direkt måste man anteckna allt man iakttar under observationen. Denna observation som 

metod räknas som kvalitativ undersökning då man får in data, information som är relevant för studien 

(Larsen 2009:56ff). Jag har valt att genomföra systematiska observationer som innebär att iaktta och 

lyssna till en interaktion, det som sker mellan forskare och studieobjekt (Thomassen 2007). 

 

Syftet var att jag därigenom skulle få en överblick vad som barnen lekte med och vad de valde för lekar. 

Som forskare finns det medvetenhet om problematiken med att inte påverka interaktionerna i den 

sociala platsen med min närvaro. Det innefattar att forskaren är närvarande till det som ska observeras 

och studera i det ändamålet. Forskaren får inte störa eller påverka det som ska undersökas, information 

som är av betydelse måste dokumenteras direkt i detta fall i form av fältanteckningar. 
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5. Resultat och analys  
 

Observation 1  
 

5.1 Lek i vattenpölar  

 

Barnen är ute på förskolgården och leker. Det är en grå och mulen dag och det har regnat en hel del så 

det finns vattenpölar på gården här och där. Barnen springer och jagar varandra det är många barn 

som är med och leker. Det är fler pojkar än flickor, det är kanske femton barn sammanlagt och det är 

ungefär sex flickor som är med och leker denna lek. De springer upp och ner på bänkar, där man 

egentligen ska sitta framför en liten scen. Det är konstgräs på bänkarna och runt omkring där barnen 

springer, det är mjukt ifall att de skulle ramla. Barnen springer fram och tillbaka, och man märker att 

de tycker att det är roligt. 

   

 

Det är både pojkar och flickor som springer och jagar varandra. Det är fortfarande blött på bänkarna 

av regnet, så det finns lite vattenpölar här och där. Där stannar barnen till ibland och de hoppar så att 

vattnet stänker upp. Det är även mycket populärt att hoppa så att det ”klaffsar” under stövlarna. Sedan 

springer de några varv till innan de stannar igen och hoppar. Det man kan se här är att pojkarna 

springer först och att flickorna sedan springer efter dem. Flickorna hakar på en efter en. En och annan 

mindre pojke kommer på efterkälken men försöker att komma ifatt flickorna som man kan man se. 

 

I denna lek blir det inga könsuppdelade roller, utan alla barn har samma roll och de springer och följer 

efter varandra flera varv runt bänkarna. Dock kan det bli så att de äldre barnen kommer före och tar 

ledningen medan de yngre barnen kommer lite på efterkälken. Vissa lekar som barnen leker tillsammans 

leker dem ganska länge om de tycker att det är kul och roar dem. Men tycker dem att det inte är så roligt 

längre, så droppar de av efter ett tag, och leken avtar då på ett naturligt sätt. Alla barnen verkar ha haft 

mycket roligt ändå, så länge de var med och de lekte tillsammans. 

 

De flesta forskare skulle anse att detta är en bra lek, och de påstår författaren (Knutsdotter Olofsson 

2006:96ff) eftersom det inte finns någon speciell ordning. Alla barn, både flickor och pojkar leker 

tillsammans utan roller. Här ser man ingen uppdelning av flickor och pojkar, de har kul tillsammans. 

Leken blir liknande en ”följa John”-lek. De springer efter varandra och alla barnen tycker att det är kul.  
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Enligt författaren Knutsdotter Olofsson (2006:99ff) beskriver dessa jaga-lekar och även bråklekar där 

man låtsats att man slåss, tillhör de grundläggande lekarna som ofta finns med på förskolan. Det att så 

kallade jaga-leken är oftast en lek när pojkar jagar flickor vilket även blir en introduktion till 

kärleksleken. Våra tankar kan lätt föras till det gamla bondesamhället då drängen jagade pigan. Många 

pojkar tycker att det är både roligt och spännande att jaga flickorna. Barnen leker dessa lekar så gott som 

varje dag och de tycker att det är roligt både att springa och att slåss på låtsas och busa runt på skoj. När 

barnen leker bråklekar tränar de sina kroppar och sin smidighet och de lär sig att bemästra känslor 

(Knutsdotter Olofsson 2006:98ff).  

 

Eidevald påpekar i sin litteratur att förskollärarens målsättning är att barnen i leken, ska lära sig konflikt 

hantering och att visa hänsyn för andra barn och vuxna. Det tar mycket av barnens energi när det går åt 

till att bevaka sin plats, koja, sina brädor och pinnar. Det leder ofta till konflikter mellan barnen som de 

oftast löser själva tillsammans. Varför är det så viktigt att alla barn ska leka tillsammans, när det ändå 

blir konflikter och maktkamper mellan barnen. Pedagogens roll kan beskrivas som lite passiv och vara 

lite i bakgrunden när de ska övervaka barnen så de får möjlighet att leka själva. Pedagogen ska försöka 

övervaka förskolgården så att alla barnen får vara med och leka och se till så att inga barn känner sig 

utanför. De får även kontrollera så att inga barn blir ensamma eller mobbade eller skadade när de leker 

(Eidevald 2011:120).   
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Observation 2 

 

5.2 Lek i familj  

 

Några äldre barn leker ”mamma, pappa, barn” i lekstugan. De har delat upp sig, i de olika 

traditionella familjerollerna. Mamma, pappa, lillebror, storasyster, och storebror. Även hund och katt 

finns i familjen. De leker att pappan går till jobbet och barnen går till skolan och lillebror får stanna 

hemma med mamma. Efter dagens slut, kommer alla hem från skolan och jobbet.  

 

Då ska de laga mat och mamman börjar med att ordna med detta. Pappan hjälper till att laga mat, men 

det tycker en pojke är fel och säger att mamman ska lagat mat. Det tycker en flicka är fel, och uttrycker 

det också. Det blir mycket sand och vatten som de rör ihop till olika maträtter.  

 

Både pojkar och flickor kan hjälpa till att laga mat insisterar en flicka. Efter att de har ätit sin mat så 

ska de baka kakor i formar, tycker en flicka. Både pojkar och flickor får baka och alla får vara med. Då 

blir det ingen uppdelning utan att alla får vara med. Både mamman, pappan och alla barnen står vid 

det lilla bordet och baka tillsammans. 

 

Det finns en risk att barnen tror att pojkar ska lära sig mer manliga sysslor menar Eidevald 2011 och 

flickor ska lära sig mer kvinnliga sysslor. Resultatet avspeglas sedan i leken då man kan få höra: ”du är 

mamma, så du diskar!” I leken finns också en antydan på att manliga sysslor värderas högre än 

kvinnors, att pappan får lämna hemmet och åka till jobbet och att mamman får vara hemma och passa 

barnen samt ta hand om hushållet. Det man kan observera i barnens vardag är hur de grupperar sig när 

de leker och även hur de delar upp sina uppgifter mellan pojkar och flickor. Man kan titta på vad pappan 

har för ansvar och vilka egenskaper han har. Vilka uppgifter ska mamman utföra i leken? Ibland får man 

höra från några barn att deras pappa visst städar, bakar och lagar mat. Dock är det inte så ofta men det 

visar ju i alla fall att det finns vissa hem där vardagssysslorna inte är könsbundna uppgifter påpekar 

(Eidevald 2011:71ff).  

 



 

24 

I läroplanen förespråkas det att alla barn ska ha samma villkor beroende på intresse och styrkor. Även 

att både flickor och pojkar ska kunna prova på varandras olika intressen och utan att någon påpekar 

detta negativt. I vissa läroböcker påpekar (Knutsdotter Olofsson 1996) att de betonas hur viktig leken är 

som barnens naturliga sätt att konfrontera och även att kunna hantera sina erfarenheter. Barnets kön 

beskrivs viktigt för barnets lek och även för deras utveckling. 

 

 Det förväntas att pojkar och flickor ska lära sig olika saker beroende på deras könstillhörighet. I en del 

andra läromedel påvisas att pedagogerna ska låta barnen själva leka så mycket som möjligt, för att inte 

störa barnen i deras process i lärande och utveckling (Eidevald 2011:108). 

 

Barnens vardag genomsyras av en social påverkan av vad som är manligt och kvinnligt och hur man kan 

uppfatta dessa på olika sätt i vardagen. Barnen ser och får mycket inspiration från både leksaker, böcker 

och filmer. Dagens barnprogram ”Bolipompa”, där det är både kvinnliga och manliga programledare 

visar att samhället gått framåt och blivit mer genusjämställt. Samhället håller på att förändras genom att 

det skapas nya normer. Barnen byter och provar på varandras roller när de leker tillsammans flickor och 

pojkar. De tycker tillslut att det inte är så konstigt att pappa bakar, lagar mat eller städar.  

 

Likaså kan mamman utföra sysslor som exempel pappan brukar göra. Det kan vara lite ombytta roller 

ibland, exempel att kvinnan gör sysslor som anses mer manligt i hemmet och mannen ägnar sig åt de 

mer kvinnliga i hemmet (Eidevald 2011:71ff). 

  

Författaren (Wahlström 2004) anser att barnen inte alltid behöver prova på andra roller genom att byta. 

Utan att man istället ska vidga dem på ett naturligt sätt. Alla flickor och pojkar får prova sig fram vilka 

roller som känns bra och bekväma för den enskilda individen. Det finns ramar som går att vidga och 

man upptäcker mer av andra delar som är bra.  

Det blir lite mer jämställt i leken när barnen kan prova på varandras uppgifter samtidigt som det endast 

ska göra det som känns bra för dem  

(Wahlström2004:33-ff). 
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Det verkar som att man kan se här att det generellt sett fortfarande är lite uppdelat av vilka sysslor som 

utförs av vem i hemmen och att vissa barn reagerar på att pappan i vissa familjer lagar mat och att det 

borde vara mamman som gör allt i köket istället, även inkluderande städning och diskning.  

Uppgifterna kanske fortfarande är mycket uppdelat i vissa hem, beroende på vad som är kvinnligt och 

manligt. I leken som presenteras i exemplet ovan kan man se mönstret genus och stereotypa 

rollsättningar. Pappan går till jobbet och mamman är hemma och tar hand om barnen och hushållet.  

Hur det är uppdelat i var och en av barnens riktiga hem avspeglar hur de sedan leker i den fria leken. 

Barnen kommer att dela upp sysslorna efter könen som de är vana att se dem hemifrån. 

 

Man kan låta barnen prova på olika arbetssysslor i hemmet och det är positivt om barnet får följa med 

både mamma och pappa på sysslor i och utanför hemmet. Som att tvätta och städa bilen eller att åka och 

göra olika ärenden. Detta kan bidra till att barnet inte tycker att det är konstigt eller ovant att mamma 

klipper gräset och pappa lagar mat. Det är bra för barnen att se att mamman och pappan byter sysslor. 

Då kommer barnen se att vem som helst kan göra vilka sysslor som helst och samhället kommer bli 

mindre präglat av genus. De vuxna behöver inte alltid ha samma genusbestämda sysslor, utan man gör 

det man kan och det som känns bra för individen. Sysslor som är svåra eller man ogillar, ska man få 

hjälp med så att man inte tvingas göra allt själv.  
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Observation 3 

 

5.3 Leker poliser       
 

Två pojkar leker i en borg. De har hittat små pinnar som ska föreställa vapen. De springer runt och 

smyger på andra barn och låsas att de skjuter dem som de ser. De springer till borgen när det blir 

jagade. Pojkarna ser borgen som en trygg plats där de kan ha utkik över alla som försöker ta dem eller 

deras vapen. 

En pedagog säger till dem att de inte får skjuta sina kompisar.  

 Vi skjuter dem inte, försvarar sig pojken. Vi är poliser och vi är snälla poliser som ska hjälpa 

alla människor och rädda dem från dem onda varelserna, säger den andra pojken, och så 

springer dem vidare bort mot skogen. De letar efter längre pinnar så att de kan bli vapen som är 

ännu större och farligare. Det kan även vara bomber som de låtsas hitta och som de sedan 

kastar så att det sedan låter högt när de spränger de onda och farliga varelserna i luften. 

           En pedagog kommer förbi igen för att se hur det går i leken,  

        - Måste ni leka med vapen och skjuta så mycket? Det blir så himla otäckt tycker hon. 

  

Det finns vissa barn och det är oftast pojkar som vill leka krigslekar eller poliser. De vill gärna jaga de 

andra barnen, som de låtsats att de är tjuvar och banditer som kanske har stulit något. De händer nästan 

varje dag att pojkarna leker i skogen och det skjuter överallt med sina låtsaspistoler som oftast är pinnar 

som de har hittat. Enligt Krister Svensson som skriver i Eklunds litteratur (Ekelund 2009) blir leken till 

otäck verklighet när fantasin tas till. Detta händer när de leker att de är maffian eller poliser som ska ta 

dem som är onda. De ska skjuta de onda och hemska tjuvarna, som de jagar överallt på gården och de 

ska bomba vissa platser på förskolgården säger pojkarna. Det är inte heller några trevliga saker. Vapen 

och pistoler innehåller mycket våld och hemska saker, och kan bli en otäck lek för vissa barn, speciellt 

de yngre barnen kan bli lite rädda (Ekelund 2009:117).  

 

Eidevald skriver om att man kan sträva efter könsneutralitet på leksaker och det som betraktas som 

könskodade leksaker, för att undvika att leksaker hos pojkar och flickor blir köns identitets utvecklande 

erbjuder vissa förskolor olika material och leksaker som inte har en tydlig könskodning.  En del 

förskolor satsar mer på könsneutrala material som inte är uppdelade, vad som är för flickor och pojkar. 

Det kan var material som exempel cyklar, bollar, vattenleksaker, lera och skapande material.  

 



 

27 

Andra förskolor försöker att ha olika könsneutrala leklådor där de försöker att undvika könsstereotypa 

flick- och pojkleksaker så att det inte blir så uppdelat mellan rollerna. Flickor och pojkar ska kunna välja 

vilka leksaker de vill, utan att behöva tänka på om det är typiska flickleksaker eller pojkleksaker. De ska 

inte vara så att barnen tänker det här är en typisk flickleksak, utan att man kan få leka med vad man vill 

(Eidevald 2011:32ff). 

 

En förskola har till exempel reducerat antalet dockor och bilar för att främja detta syfte. Förskolan 

använder mer djurleksaker där man inte kan se vilket kön djuret har. En del andra förskolor tar inte bort 

några leksaker utan de lägger bara till mer könsneutrala leksaker. De kan uppmuntra barnen att prova på 

nya lekar och gå över gränserna (Eidevald 2011:32ff). Ibland väljer barn att leka rymdlekar och det 

anses inte som lika hemskt som att leka vanliga krigslekar påpekar Svensson i (Ekelunds 2009) litteratur 

barnet och leken. När barnen leker i sin fantasivärld får de ingen respons från de vuxna när de leker 

krigslekar. Vi vuxna kan inte förstå de här berättelserna och karaktärerna varför pojkarna måste leka 

dessa krigslekar.  Men vuxna känner inte till hela händelsen i leken som barnen hittar på, de kanske inte 

är så hemskt i leken som vi vuxna tror. Barnen leker och kanske väcker människorna till liv igen som får 

nya roller i leken. Vi vuxna påpekar för barnen att inte leka dessa hemska krigslekar. Man kan inte sätta 

det i ett perspektiv och inte förklara varför det är så säger Svensson. Barnen har svårt att förstå det som 

kan vara upprörande för oss vuxna när det handlar om krig. Barnen bara leker och skjuter, de tänker inte 

på vad som händer när någon dör för det är bara på låtsas i leken tycker barnen. Vi vuxna tänker på 

konsekvenserna som inte alltid barnen tänker på. (Ekelund 2009:118ff). 

 

Man kan se ett mönster menar Wahlström att det mestadels verkar vara pojkar som leker med olika 

vapen. Under tiden då observationerna har ägt rum här på förskolan ha det inte observerats några flickor 

som leker med vapen. Här är det mycket uppdelat vad som är manlig och kvinnligt. Pojkar föredrar det 

som är kopplat till action och spänning. Det händer något och det är häftigt tycker pojkarna medan 

flickorna leker med något annat som är mer stillsamt.  
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Många gånger är inte vuxna inkopplade i leken och har då ingen uppsikt vad de leker. Pojkarna leker 

gärna de vilda lekarna och då kan man upptäcka att pojkar ibland leker i den farliga världen. Det kan 

vara på farliga och otäcka platser, som en stor trafikerad väg eller nära vatten som de leker vid. Pojkar 

tränar upp sin förmåga att klarar sig själva utan någon vuxen, som inte finns i närheten.  

 

Det blir som en kamp för pojkarna när de leker i grupp och de ska hävda sig i sin kamratgrupp.  

Det blir lätt att de slåss mot andra pojkar och att de ska visa sin manlighet. Det kan ses som en 

självskriven rättighet som makten och styrkan hos pojkarna. Att vara ”flickaktig” kan ses som det värsta 

man kan vara för pojkar skriver (Wahlström 2004:22ff). 

 

Gällande könsskillnader inom skolvärlden har (Connel 2005) forskat om vad som är manligt och vad 

som skapar identitet. Hon anser att pedagogerna ger strängare tillrättavisning och tillsägelser till pojkar 

än flickor. En del pojkar och kanske flickor som inte alltid vill lyda pedagogernas auktoritet och 

tillrättavisning och pojkarna tycker att blir lite mer spänning i förskolan. Det händer något extra som kan 

kännas lite mera nervöst för barnen, det blir lite orolig i gruppen och en del kan spela ut mer och våga 

visa sig tuffa inför de andra barnen (Kåreland 2005:25ff).  
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Observation 4 
 

5.4 Leker prinsessor 
 

När de leker i sina kojor i fria leken kommer barnen på att de ska leka prinsessor som bor på ett stort 

fint slott. Någon flicka får vara piga och passa upp på prinsessorna, och göra olika saker eller att 

hämta något åt dem. En flicka tycker att de ska byta roller efter ett tag när de har lekt. Men det blir inte 

av att de byter att någon annan får vara prinsessa. De leker vidare att en prinsessa ska få en bebis, att 

hon är gravid och ska snart föda en prins eller ett prinsessbarn. 

 

 

De leker när hon ska föda sitt barn och några andra barn står runt omkring när hon ska föda sitt barn. 

De är helt inne i leken och tycker att de är mycket spännande. Det är lugnt och harmoniskt, leken går 

väldigt sakta och fint framåt. Några barn kommer med förslag på vad som ska hända i leken. De säger 

att prinsessan ska få ett barn. Hon blir gravid och föder en liten prins lite senare. Han ska bli kung när 

han blir stor tycker en flicka. De matar honom och vaggar pojken. Det finns inga pojkar som är med 

och leker utan bara flickor och de styr upp leken och bestämmer vad som ska hända under lekens gång. 

En flicka säger att pojkarna bor här på slottet men de är ute och krigar. De är med fast bara i fantasin, 

för de är så långt borta, de har ridit ut i skogen säger en annan flicka. 

                                                                          

Flickorna bestämmer sig för att den lilla prinsen ska döpas och de ska ha dopet i en kyrka. Flickorna 

bestämmer också vem som ska vara präst. Det är prinsessan som ska bära fram prinsen.  

 – Där kommer han att få vatten på huvudet säger en flicka och ett namn, vad han nu ska heta. De andra 

barnen sitter runt en sten och tittar på prästen, som tar prinsen och håller upp honom mot himlen, 

   – Han håller honom mot Jesus säger en flicka.  

   – Nej säger äldre flicka han tittar mot gud tror jag säger hon. 

       Prästen häller vatten på huvudet och säger vad prinsen ska heta.  

    - Nu ska vi ha fest och dansa och sjunga, ropar de yngre barnen. Efter en stund springer några          

pojkar förbi och jaga och skriker andra barn, och flickorna blir störda i sin lek, det märker man på dem. 

Pojkarna rider sedan hem till sin borg alternativt koja. 
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På förskolan förekommer oftast en form hierarkisk ordning i fria leken. Det är några barn som har olika 

roller och en eller två har huvudroller i leken som de har hittat på att utföra. De andra barnen får ha olika 

biroller som de ibland får bestämma själva. Ofta förekommer dock att de äldre barnen bestämmer åt 

dem, och de yngre bara får ”hänga med” på det som anges av de äldre. Hirdman beskriver hur hierarki 

kan se ut när barn leker på olika sätt. 

 

Pojkarna vet inte att de har fått dessa roller, de rider bara förbi en gång i skogen utanför slottet. 

Flickorna planerar och vet hur de ska lägga upp leken och hur de ska börja inleda leken. Barn vet 

mycket väl vilka roller som är bättre än andra roller och att en del har lägre status än andra. Denna 

information får barnen mycket genom olika TV-program och filmer som är mycket lättillgänglig i deras 

vardag. Det finns även mycket datorspel där det ständigt förekommer olika rollfigurer och uppdelningar. 

Barn lär sig även mycket från äldre barn, som syskon och äldre vänner om de leker mycket med dem då 

de oftast ser upp till dessa. Äldre barn som leker med yngre barn kan gynna det yngre barnets utveckling 

då de lär sig och får nya kunskaper som redan är vidareutvecklade sedan tidigare av det äldre barnet. På 

så sätt kommer det yngre barnet i kontakt med nya erfarenheter snabbare (Wahlström 2003:25ff). 

  

Som sagt är genus ett här förekommande ämne och enligt många börjar genusuppdelningen mycket 

tidigt. Redan på sjukhuset på BB, delar vi vuxna upp de lilla barnen i olika könsroller. Man talar till dem 

olika beroende på om det är en pojke eller flicka.  

 

Wahlström påpekar att vi vuxna fortsätter att behålla dessa invanda mönster varje gång vi pratar och 

behandlar barnen därmed på olika sätt (Wahlström 2003:18–22). Här menar Wahlström att människor 

delar in pojkar och flickor i detta uppdelade system, antingen i flick- eller i pojkvärlden. Det menar hon 

att ansvaret ligger hos oss vuxna för hur barnet kommer att bete sig i fortsättningen (Wahlström 

2003:33ff). 
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När det blir konflikter måste barnen i början att försöka att lösa sina egna konflikter. Pedagogen finns 

tillgängliga om barnen inte kan lösa konflikten på egen hand, så får pedagogen försöka hjälpa barnen att 

komma fram till en bra lösning. När barn leker olika familjelekar eller olika yrkeslekar tar sig 

maktförhållandet över i leken, vem som ska bestämma vilka roller de ska ha i leken, vem som ska vara 

prinsessa i eller piga på slottet. Där drottningen eller prinsessan ger order till piga, eller tjänstefolk. 

Barnen tycker att de är självklart att drottning och prinsessor ska bestämma över pigor, riddare och annat 

tjänstefolk. Barnen vet från filmer och verkligheten att prinsessor, drottningar och kungar har en högre 

position än vanligt folk, så de vill gärna leka och ha dessa roller och bo på slottet (Löfdahl 2004:95). 

 

Wahlström skriver (2004:171) att barnen på förskolan ska få prova på olika roller när de leker och det 

kan vara både huvudroll och underordnad roller. Det är en bra förberedelse när barnen kommer ut i 

vuxenlivet när man pendlar mellan olika roller i samhället. En del fastnar i en roll och det kan bli 

olyckligt om det är på botten eller på toppen i sin roll. Det finns regler som alla måste följa i leken och 

de har barnen ganska hård kontroll över om det inte görs som de har bestämt tillsammans. Barnen tar 

oftast upp det problemet direkt och försöker att lösa det med en gång när de leker. Lyckas de inte med 

att lösa konflikten, kan det bli att inte några barn vill vara med och leka längre. Hon eller han försvinner 

från leken för att leka men några andra barn eller leka för sig själv. 

 

Främst när barnen leker i familjelekar och i olika yrkeslekar tar maktförhållandet över i leken. De större 

barnen bestämmer oftast vilka roller alla medverkande ska ha i leken. De äldre barnen får oftast en 

högre ”rang” när de leker. Några av barnen får vara prinsessa och några barn få bli piga eller tjänare och 

oftast är det de större barnen som bestämmer hur rangordningen ska se ut i fria leken. Det är en 

självklarhet att prinsessor och prinsar att de ska bestämma över, tjänare och tjänstefolk för de har lägre 

klass i samhället och även i leken blir det så. Det är kungen och drottningen som ska ge kan ge order 

och bestämma i leken. Däremot finns det ingen skillnad på att vara stor och stark eller liten och svag. 
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Det är viktigare att ha en högre rangordning i leken än att vara stark, men det kan det ofta bli konkurrens 

mellan både flickor och pojkar om de bästa rollerna (Löfdahl 2004:95-ff). 

 

Flickorna leker och styr upp leken, de bestämmer tillsammans vad som ska hända och de låter fantasin 

flöda, någon kommer på en bra idé och leken fortskrider. Det upplevs som att flickorna vill leka för sig 

själva och inte med pojkarna, för då blir det mer stökigt och stimmigt. Flickorna verkar vilja ha det lite 

lugnt omkring sig. Leken fortsätter och de har så kul att de inte vill sluta att leka fast det snart är 

lunchdags. Ibland kan det bli lite delade meningar om att flera vill vara drottningen eller prinsessan, 

men då kommer en flicka på att vi får turas om att vara drottning eller prinsessa, en stund var, det blir 

rättvist. En del barn får vara piga, katt eller hund, det är ju inte så rättvist anser en annan äldre flicka. 

 

Det blir lite rangordning vilken roll som är bäst att vara och vilka roller som inte är lika populära att 

vara, en del barn får alltid några sämre roller när de leker. Här ser man isärhållandet av könen. De är 

uppdelat att pojkar leker för sig och flickorna för sig. Pojkarna finns med i leken men de är ute och rider 

och krigar enligt flickorna. Det är flickor som bygger för sig och pojkarna bygger på sin koja. De jämför 

med varandra vem som har byggt längst på sin koja och vad de andra barnen har hittat för bra material. 

Det blir som lite tävling om detta. Barnen leker utan att vuxna blandar sig i leken, de styr upp leken 

själva om det blir något bråk om något och de försöker att kompromissa så att alla barnen tycker att det 

är acceptabelt i leken som de leker. Här väljer även barnen vilka kompisar de vill leka med så det blir 

som små grupper. Det blir lätt att barnen gruppera sig i olika konsultationer när de leker i sina slott och 

kojor. Vissa barn leker gärna och ofta tillsammans med sin bästa kompis eller några som de håller ihop 

lite mer med. Här ser man att det blir lite könsuppdelat, pojkarna har sina borgar och kojor som de bor i 

och flickorna bor på sitt slott.  Men de kan även gå och hälsa på varandra så de har mycket utbyte och 

glädje av varandra. 
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Observation 5 

 

5.5 Lek i piratskepp  
 

Ett par äldre flickor och två pojkar som är lite yngre leker på ett piratskepp. De seglar jorden runt och 

det finns många hajar i havet och de seglar ända till Kina. Efter en stund tröttnar pojkarna och vill inte 

vara med längre. De hoppar ner från båten och springer mot sandlådan istället. 

 

                                                                          

 Fånga dem! skriker en flicka och hoppar i ”vattnet” och försöker fånga in pojkarna, det är 

farligt för det finns hajar i havet som hon samtidigt försöker undvika. 

Pojkarna springer sista biten fram till sandlådan som är en bit från skeppet. De vill hellre leka med 

bilar och bygga vägar. 

 Men ni får vara våra fångar ändå skriker en flicka till pojkarna i sandlådan. 

 Vi seglar vidare, säger en annan flicka och vi ska åka till Indien nu säger de. 

Fickorna seglar förbi och tittar till sina fångar emellanåt, att pojkarna sitter kvar på sina platser i 

sandlådan.  

 

Här kan man se att flickorna tar över och bestämmer. De har makten över pojkarna. Harmonin störs i 

leken, när pojkarna inte vill vara med i leken. Det kan vara maktkamp och ojämlikheter då tvingas 

pojkarna ur ut leken det blir obekvämt och lite tråkigt så att pojkarna lämnar piratskeppet. Leken bryts 

när reglerna överträds. Flickorna har övertaget och leker vidare själva utan pojkarna och det verkar ha 

lika roligt utan pojkarna (Knutsdotter Olofsson 2006:23-ff). 

 

I exemplet ser vi även något som är positivt, vilket är att flickorna i detta fall ”vågat” kliva ut ur den 

typiska flickrollen och nu leker läskiga pirater. Då kan man på ett sätt se att ett av läroplanens mål har 

uppnåtts. Målet är: ”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket Lpfö 98 2010:5). 

Enligt Kårelands resultat för hur samhällsnormen ser ut för pojkar respektive flickor framgår att pojkar 

tillåts att revoltera, göra uppror och vara mer självständiga och framåt. Däremot flickorna ska vara 

lydiga, relationsinriktade och även vara beroende av att ha en nära relation till någon vuxen biroll. 

Flickor har mer behov av den vuxnas stöd och tröst, dock verkar pojkar inte ha samma behov av detta 

(Kåreland 2005:36ff). Detta ser vi inte i exemplet ovan, vilket kan bero på ålderskillnaden mellan 

flickorna och pojkarna. 
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Här påpekar (Wedin2009) att för att kunna bryta olika könsnormer som finns, så måste man undersöka 

genus i sin dagliga vardag. Könsmönster är inte uttryck för något som barnen är födda med och det är 

något barnen är med och skapar själva. Vissa flickor tar möjligheten att utmana normen och att man 

stödjer de andra barnen så att de våga bryta normen. Verkligheten är komplex då det finns många 

normer i vårt samhälle som kan vara motsägelsefulla. Dessa könsmönster kan återskapas på olika sätt i 

olika lekar och i sociala situationer för flickor och pojkar. 

 

Flickor och pojkar kan dominera i olika situationer och utrymmen. Wedin påpekar att det inte finns 

några sanningar som gäller överallt, det kan se olika ut beroende på situationen. En lösning fungerar bra 

på en avdelning på förskolan men den kan fungera på ett annorlunda sätt på en annan avdelning. Kön, 

etnicitet och social bakgrund och andra sociala kategorier påverkar samverkan med barnen i olika 

situationer. I förskolan kan könsgränserna synliggöras och det finns andra möjligheter för barnen att 

överskrida dem. Det kan vara att man läser sagor för barnen att man tar upp olika könsmönster och 

överskrider gränser som man tar upp till diskussion och synliggör detta på förskolan (Wedin 2009:63ff). 

 

Det kan man se i olika lekar som barnen utför som exempel på detta piratskepp är det flickor som tar 

över den ledande rollen på skeppet. Pojkarna försvinner efter ett tag och här är det ombytta roller. 

Flickorna tar över mer på piratskeppet när pojkarna rymmer iväg. Här kan man se ett mönster, flickorna 

leker för sig och pojkarna går vidare till sandlådan och leker själva till slut. Flickorna sätter sig själva i 

maktposition för ovanlighetens skull och här är det flickorna som har makten över pojkarna. Man ser 

och upplever att flickorna har mycket roligt när de leker på sitt piratskepp och seglar förbi sina fångar 

som sitter i sandlådan och bygger vägar till sina bilar. 
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6. Sammanfattande diskussion och slutsats   

 
Man kan se och höra på barnen att de tycker om att leka i den fria leken, alltså när de får bestämma helt 

fritt vad de vill leka med. Även vilka kompisar de väljer att leka med och att de själva får styra i leken. 

Barnen bestämmer själva vad leken ska ha för handling och vilka roller alla ska ha och vilka regler som 

ska gälla i leken som de ska utföra. De kan lätt bli så att de tvingas kompromissa men de försöker då att 

förhandla sig till det bästa, så att alla blir nöjda när de ska leka tillsammans. 

 

Ibland leker de tillsammans och ibland inte beroende på vad de leker med.  Oftast kommer de fram till 

någon lek som de har kommer överens om. Är det något barn som inte vill vara med på den speciella 

leken som de har bestämt, får detta barn kanske hitta på något annat eller leka med några andra barn. 

Beroende på vilken status barnet har i gruppen, kan ibland de andra barnen rätta sig efter barnets 

önskemål genom att ändra de tidigare lekplanerna. 

 

Man kan se att barnen gärna leker tillsammans med några kompisar och för det mesta i små grupper. De 

grupperar sig på olika sätt och i olika konstellationer. Vissa barn byter kompisar medan andra alltid har 

samma kompis som de håller ihop med länge. De leker ofta i kojor eller leker i familjer på olika sätt. 

Ganska ofta leker de med samma kompisar i sin lilla grupp och ibland är det något annat barn som är 

med, som kanske försöker hitta nya kompisar att leka med. När det är jaga-leker och de springer och 

jagar varandra är det fler barn som leker, då är inte barnen grupperade utan alla leker tillsammans både 

stora och små barn. Det är det större barnen som är i täten och springer och de små barnen som hänger 

på och följer efter. 

 

När man tittar grupperingskonstellationer ur ett genusperspektiv ser man oftast att pojkarna leker för sig 

och flickorna för sig i olika grupper. Det är ofta de har olika roller när de leker i sina grupperingar av 

barn. De äldre pojkarna leker mer i sina grupper med bara pojkar, medan de yngre pojkarna är med och 

leker mer med flickorna. Man kunde se ett mönster på att ju yngre barnen var, desto mindre roll spelade 

könsuppdelningen mellan pojkar och flickor. Vid ca 4-5 årsålder kan man se att barnen blir mer 

genusuppdelade. Pojkar och flickor grupperar sig då mer efter kön i de olika lekarna som de utför. 
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Det mönster man även kan se är att pojkarna söker kontakt med flickorna genom att de tar byggmaterial 

till sina kojor, från flickorna. Det kan vara brädor, pinnar eller något annat material som de behöver till 

sina kojor. Då händer det oftast att flickorna jagar pojkarna och vill ta tillbaka sitt byggmaterial. 

Pojkarna tycker att de är spännande och roligt att smyga på flickorna och ta saker och prylar när de inte 

ser, men oftast blir de upptäckta och de blir jagade av flickorna som pojkarna tycker är roligt. Det blir 

lite mer fart och action när de leker, vilket pojkarna tycker är spännande och kul. 

 

De slutsatser man kan dra av det jag har sett på förskolan om den fria leken utifrån en genus teori är att 

flickor och pojkar leker tillsammans ibland och ibland inte beroende på vad de leker med. Bygger de 

kojor och leker i borgen så är det mest pojkar som leker för sig och flickorna för sig.  Denna 

isärhållningen av könen är något som barnen automatiskt ordnar. Det kan bli lite kamp om vem som har 

hittar mest material till sin koja, genom att pojkarna och flickorna smyger på varandra och vill ta saker 

från varandra. Det kan bli isär hållande av könen när det leker. Flickor leker gärna själva i sina kojor 

eftersom det då blir lite lugnare och pojkarna får ha sina egna sina kojor. 

 

När det gäller olika kullekar eller kurragömma då blir det ingen könsuppdelning utan det blir mer 

blandning mellan båda könen och de leker tillsammans. De kan även vara att de rör sig om flera åldrar 

på barnen och alla får vara med om de vill. Här ser man att det är roligt att leka tillsammans och de är 

helt okej tycker barnen, men de leker inte så långa stunder efter ett tag droppar det av lite barn från 

leken. Det man kan se är ett mönster att de inte blir isärhållande av könen när det leker dessa lekar. 

 

Vem som ska leda och bestämma i leken det finns regler som de har bestämt, om vad som ska gälla när 

barnen leker som alla måste följa. Hierarkin uppstår i leken om vem som ska vara vad och vilka 

positioner alla rollfigurer ska ha. Ibland om det är äldre barn kan de komma på att vi byter roll så någon 

annan också få ha rollen som kung eller en prinsessa. Barnen anser att det måste vara rättvist när de 

leker, men det är inte alltid det blir så i leken. Då får barnen kompromissa och turas om och byta roller, 

så det blir så rättvist i leken som möjligt. 
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Vissa barn får alltid en lägre position genom rollfigur som att vara lillebror, en katt eller hund. Får man 

rollen som storasyster eller storebror är det en bra rollfigur men de har inte så hög position som en 

ledande roll i leken. Vissa barn blir alltid överordna och vissa blir underordnad i leken. Det är viktigt att 

ha uppsikt på barnen så att inga barn blir utanför gemenskapen på förskolan.  Alla barn verkar trivas och 

tycka det är roligt och stimulerande på sin förskola. Det verkar vara en bra plats för barnen att vara på 

under dagarna med mycket lek på ett pedagogiskt sätt. De leker många olika lekar och barnen varierar 

sina lekar men jag märker att vissa lekar återkommer oftare än andra lekar. Det har varit mycket 

intressant att forska om hur barnen leker och på vilket sätt. Även att få vara närvarande och att få 

studera detta på nära håll. Det är inget som man annars kan göra i vanliga fall, det var ett mycket bra 

tillfälle att att forska om den fria leken som barnen utövar varje dag i förskola och på sin fritid.  

 

Som jag nämnde i början och har understrukit genom hela uppsatsen, är leken mycket betydelsefull och 

kan som tidigare jämföras med en vuxen persons sociala kontakter. För visst har alla rätt till ett socialt 

nätverk? Alla ska kunna kommunicera med sina nära och kära och då har vi påvisat vikten av fri lek för 

barn.  
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