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Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken omfattning pojkar och flickor 
leker tillsammans i förskolan samt undersöka varför barnen väljer att leka 
könsintegrerat eller könssegregerat. Studiens karaktär är kvalitativ och 
datainsamlingsmetoden genomfördes med hjälp av observationer på två förskolor. 
Resultaten på förskola 1 visade att leken var mer könsintegrerad utomhus än 
inomhus. Barnen lekte jaga och åkte rutschkana i könsintegrerade grupper utomhus. 
Inomhus lekte de med mer könsstereotypa leksaker i könssegregerade grupper. 
Resultaten på förskola 2 visade att leken var mer könsintegrerad än könssegregerad. 
På denna förskola lekte flickor och pojkar tillsammans utomhus med till exempel 
dinosaurier eller i sandlådan. Resultaten visade att det som avgjorde om barnen lekte 
könsintegrerat eller könssegregerat var bland annat deras intresse för leken eller 
leksaken. Undersökningens slutsats var att det som mer kan påverka om barnens lek 
blir könssegregerad eller könsintegrerad är inomhus- och utomhusmiljön, men även 
pedagogens roll i leken. 
 
 
______________________________________________ 
Nyckelord: genus, barn, lek, könsintegrerat och könssegregerat. 
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1 Inledning 

I SOU (2004:115) slås det fast att förskolan och skolan enligt forskning har svårt att 
nå upp till de jämställdhetsmål som anges i styrdokumenten. Det har visat sig att 
förskolan och skolan istället stärker de traditionella könsmönstren snarare än 
motverkar dem, detta kommer till uttryck genom personalens förväntningar på hur 
flickor respektive pojkar ska agera utifrån deras kön. Det finns relativt vanliga och 
utbredda föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara och vad de ska leka med. 
Pojkar anses vara mer aktiva än flickor, flickor förväntas leka med dockor och pojkar 
med bilar. Pojkar förväntas leka med pojkar och flickor med flickor.  
 
Det finns verktyg för att motverka könsstereotypa mönster i förskolan. I SOU 
(2006:75) kan man läsa om jämställdhetspedagogik och genusmedveten pedagogik. 
Jämställdhetspedagogiken har som utgångspunkt att alla människor ska ha lika 
rättigheter, möjligheter, skyldigheter och tillgångar. Det finns en föreställning hos 
vissa pedagoger att de redan arbetar jämställt och att de behandlar alla barn på 
samma sätt, de anser sig vara könsneutrala. Detta tankesätt kan istället leda till att de 
befäster de förväntningar, normer och beteenden som finns på könen. I arbetet med 
att vara könsneutral bortser pedagogerna från de könsmönster som de i själva verket 
reproducerar och för vidare till barnen. Den genusmedvetna pedagogiken innebär 
istället en medvetenhet om de olika könsmönster som kommer till uttryck i till 
exempel handlingar, material och innehåll. En genusmedveten pedagogik motverkar 
traditionella könsmönster och ger flickor och pojkar samma möjligheter i 
verksamheten. Att arbeta med en genusmedveten pedagogik lyfts fram i läroplanen 
för förskola: ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller” 
(Lpfö 98/10 Utbildningsdepartementet, s. 7).  
 
SOU (2006:75) framhäver att ett genusperspektiv innebär att personalen på 
förskolan och skolan utvecklar sin kunskap om vad genusordningen betyder på deras 
verksamhet. Därefter analyserar de sedan sin verksamhet och de processer som finns 
mellan personal och barn samt mellan barnen. Hur agerar personalen gentemot 
barnen och med vilka och med vad leker barnen? Martin och Fabes (2001) skriver att 
majoriteten av barns kamratinteraktioner sker med barn av samma kön. Utifrån 
detta avser vi att undersöka med vilka barnen leker med samt i vilken omfattning 
som pojkar och flickor leker med varandra i förskolan.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera könsintegrerad och könssegregerad lek i 
förskolan. Syftet är även att analysera vad som har betydelse för varför barnen väljer 
att leka könsintegrerat eller könssegregerat. 

1.2 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna lyder: 
1. I vilken omfattning leker flickor och pojkar tillsammans i förskolan?   
2. Vilken betydelse har vuxnas organisering av aktiviteter för barnens val av 

lekkamrater? 
3. Vilken betydelse har det för barnens val av lekkamrater om leken försiggår 

inomhus eller utomhus? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Här nedan redovisas definitioner av de centrala begrepp som tas upp i studien. 

1.3.1 Genus 

Ambjörnsson (2008) skriver att genus idag är ett väletablerat begrepp i Sverige. Det 
införlivades i svenskan under 1980-talet för att visa på de kulturella föreställningar 
som finns på skillnader mellan könen. Poängen med detta begrepp var att skilja 
biologi från kultur och att relationen mellan könen handlar om ett socialt och 
kulturellt skapande. Könet är föränderligt och vi föds inte till en kvinna eller man 
utan det är något som vi blir. Relationen mellan könen är även en primär social 
ordning som handlar om makt och om två motsatta och uteslutande kategorier som 
människan placeras i. Berner (2004) skriver att genus skapas i samspel med 
människor. Människor agerar inte mekaniskt där könsrollerna är självklara, utan 
människan är föränderlig och förhandlingsbar.  
 
Genus är inte en orsak av utan en effekt av olika sorts handlingar, enligt 
Ambjörnsson (2008). Genus är en ständigt pågående process som hela tiden måste 
återskapas för att vara övertygande. Men detta skapande kan inte se ut hur som helst 
utan det finns vissa relationer som är mer accepterade och tillåtna än andra. Det 
finns någonting som kallas för den heteronormativa ordningen, där 
heterosexualiteten är normen och utgångspunkten för människans handling och 
beteende. Svaleryd (2003) skriver att genus innebär en acceptans gentemot 
överskridanden och förändringar i människors handlingar och beteende. Det finns 
därmed mer än två kulturer i vår värld, inte endast den manliga och den kvinnliga.  
 
Svaleryd (2003) skriver att genom att tänka i dessa termer i en pedagogisk miljö 
hjälper det till att synliggöra de mönster som finns för flickor och pojkar i förskolan 
och skolan. Genusforskaren Yvonne Hirdman lyfter fram vikten av att klargöra de 
genusstrukturer som råder och menar att det ska fungera som ett vaccin så att 
pedagogen kan känna igen schablonerna när de ser dem och slippa gå i fällan. Genom 
att lyfta fram sina egna värderingar och förväntningar som man har på kön kan man 
identifiera sina stereotypa bilder av manligt och kvinnligt. De stereotypa bilderna 
fungerar som en väckarklocka och hjälper till att identifiera könsmönster som kan 
uppstå i ens vardag. Rithander (1991) skriver att det är viktigt att se förskolan ur de 
båda könens perspektiv. Det är viktigt att planera förskolan utifrån många 
perspektiv, till exempel barnens ålder, sociala bakgrund och kön, för att alla barn ska 
få möjlighet att utvecklas. Förskolan har ett uppdrag att förmedla samhällets 
värderingar och personalen kan ses som kulturbärare. Det är viktigt att 
medvetandegöra de värderingar och normer som finns eftersom barnens uppfattning 
av verkligheten formas av hur den dagliga verksamheten på förskolan ordnas. SOU 
(2006:75) framhäver att genus är ett viktigt redskap i förskolan för att analysera vad 
som betecknar ett kön. Det är ett viktigt redskap i skolans och förskolans värld för att 
få kunskap om flickors och pojkars möjligheter och villkor i verksamheten.  

1.3.2 Genuspedagogik 

I SOU (2006:75) framgår det att det är lätt hänt att pedagoger säger att de bemöter 
barn på ett likadant sätt och att de därmed arbetar jämställt. Pedagoger menar att det 
är viktigt att vara könsneutral, men det som kan hända då är att de befäster de 
normer och beteenden som barnen redan har. Att vara könsneutral kan innebära att 
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man istället är genusomedveten. Ambitionen är därmed att vara könsmedveten och 
få barnen att testa olika aktiviteter och erövra nya upplevelser. Skolans och 
förskolans mål med jämställdhet är att förändra de traditionella könsmönstren som 
existerar och låta barnen utvecklas på sitt sätt. För att kunna uppnå det är det viktigt 
att förstå sin egen roll i förändringen och att ha kunskap om betydelsen av kön i 
förskolan och skolan. Det är en genusmedveten pedagogik. 
 
Svaleryd (2003) skriver att ett genuspedagogiskt arbete handlar om dessa fyra 
punkter: 

1. Att pedagogen blir medveten om sina egna könsnormer och värderingar och 
hur dessa påverkar undervisningen, innehållet och bemötandet av barnen. 

2. Att synliggöra och granska de föreställningar som skolans personal har på vad 
som anses vara manligt respektive kvinnligt. De tankar som pedagogerna har 
med sig från barndomen kanske inte stämmer överens med det som uttrycks i 
läroplanerna. Därmed är det viktigt att personalen på förskolan enas i arbetet 
kring hur de definierar kön, könsroller och genuskonstruktioner.  

3. Att synliggöra, utveckla och problematisera barnens egna föreställningar och 
bilder kring kön. Det är viktigt för att flickor och pojkar ska få möjlighet att 
välja sin framtid utifrån deras egen vilja och intressen. 

4. Att finna metoder och arbetsmaterial för att skapa villkor för att ge flickor och 
pojkar samma möjligheter till kunskap, utmaning, utveckling och social 
kompetens utan att hindras av de traditionella könsmönstren.  

1.3.3 Lek 

Nationalencyklopedin (1995) definierar lek och framhäver att det är en ”som om” 
verksamhet, det är en låtsasverksamhet. Lek förekommer särskilt bland barn. 
Löfdahl (2004) skriver att lek förknippas med aktiviteter som barn gör och dessa 
aktiviteter är viktiga för deras utveckling. Det är svårt att definiera lek och det finns 
olika teorier om det. De psykologiska och biologiska perspektiven ser leken som en 
aktivitet där barnen får avreagera sig vilket leder till att de kan hantera den situation 
han/hon befinner sig i. Piaget och den kognitiva teorin ser leken som en utveckling 
från det konkreta till det abstrakta, samt från det enkla till det komplexa. Piaget 
definierar leken som ren assimilation där barnen använder leken för att befästa 
inlärda beteenden genom upprepning. Oksnes (2011) skriver att Piaget delar in leken 
i stadier som förändras med tiden, ju äldre barnen blir desto mognare blir deras lek. 
Löfdahl (2004) skriver att de kulturella och sociala perspektiven på lek lyfter fram 
det gemensamma i leken. Barnen utvecklar och skapar sin egen kultur i leken 
tillsammans med andra människor. Vygotskij ser leken som ett uttryck för fantasin 
som i sin tur ger barnen möjlighet att skapa innebörd och mening med sin tillvaro. 
Leken är ”som om”, den är även frivillig, utan mål och lustbetonad. 
 
Enligt Lillemyr (2006) finns det flera anledningar till varför leken är viktig. I leken 
gör barn erfarenheter och utforskar samt använder fantasin på ett sätt som gör att de 
utvecklar självtillit och lär känna sig själva. Erfarenheterna som barnen gör leder till 
att de klarar av utmaningar samt att de utvecklar sin kommunikativa förmåga och 
förmåga till samspel med andra människor. Den engagerar och motiverar barnen, 
den är rolig och uppfinnelserik. I leken blir barnen inte bedömda och där får de 
använda sig av alla sina potentialer. I leken har de kontroll vilket gör att de utvecklar 
och övar upp självständighet och ansvar. Löfdahl (2004) menar att leken är en 
gemensam aktivitet och den är beroende av meningsfulla sammanhang och 
gemenskap för att förbli varaktig och kunna utvecklas. Genom leken får föremål, 
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begrepp och handlingar en mening. Lamer (1991) skriver att fri lek är ett centralt 
begrepp i förskolan, den innefattar utelek och innelek samt individuell lek och 
grupplek. Fri lek innebär att barnen merparten av sin tid på förskolan bestämmer 
vem de vill leka med och med vad. De är fria från vuxen styrning, de vuxna går oftast 
in i leken om den blir för våldsam eller om en konflikt uppstår.  
 
Oksnes (2011) lyfter fram att leken är en central aspekt av barns liv och barndom. 
Leken är ett viktigt pedagogiskt verktyg för barns lärande och utveckling, men den är 
även värdefull i sig. Genom leken bygger barnen upp sina sociala, motoriska och 
emotionella färdigheter. Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter fram 
lekens betydelse: ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet 
bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 
verksamheten i förskolan. 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 
gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter” (s. 8). 

1.3.4 Leksaker 

Nationalencyklopedin (1995) skriver att leksaker är föremål som barn använder vid 
lek. Leksaker speglar vårt samhälle och vår värld. Leksaker är ett tidlöst fenomen och 
är allmänmänsklig. Nelson och Nilsson (2002) menar att leksaker är ett uttryck för 
de normer och föreställningar som finns i samhället. 

1.3.5 Könsstereotyp 

Nelson och Nilson (2002) skriver att begreppet stereotyp innebär något som är 
ständigt upprepat i oförändrad form. Detta begrepp används ofta vid studier av 
flickors och pojkars leksaker och lek. Könsstereotyp kan innebära att olika innehåll 
såsom barns lek och leksaker knyts an till pojkar och flickor. De förses med och 
föredrar olika leksaker.  

2 Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet behandlas tidigare forskning inom detta ämne. Beskrivning kring 
barns förhållande till kön samt hur, vad och med vem som flickor och pojkar leker 
med kommer även att lyftas fram. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om 
könsskillnadernas uppkomst. 

2.1 Teorier 
Vi grundar våra tankar på det sociokulturella perspektivet och Vygotskij. Säljö (2005) 
skriver att en central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att 
människor lär och utvecklas genom deltagande i sociala sammanhang. Lärandet 
förekommer tidigare än utvecklingen. Mediering och redskap är grundläggande 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet, enligt Säljö (2005). Människan är till 
skillnad från andra varelser en redskapsanvändande och utvecklande varelse. 
Vygotskij pratar om två olika redskap, de psykiska och fysiska. De fysiska redskapen, 
som även kallas för artefakter är föremål som människan har tillverkat. Några 
artefakter är leksaker såsom bilar, dockor och lego. Artefakter har en mycket stor 
betydelse för människans utveckling och lärande, enligt denna teori. De psykologiska 
föremålen är sådana vi använder för att tänka och kommunicera med, till exempel 
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alfabetet och siffersystemet. Det viktigaste psykologiska redskapet är språket, då 
människan genom språket blir delaktig i andra människors perspektiv och förmedlar 
sociokulturella erfarenheter. Språket kan både fungera som ett redskap för 
kommunikation mellan samt inom människor. Språket är förbindelsen mellan 
samhället och individen. Löfdahl (2004) framhäver att kommunikation och kontext 
som viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet, relationen mellan 
individen och omgivningen betonas. Därmed är förskolan en viktig kontext för 
barnens lekar, den påverkar deras lekar och skapar möjligheter för lekar. Författaren 
menar även att det sociokulturella perspektivet anser att meningsskapande sker i 
samspel med människor. De kulturella och historia sammanhang vi ingår i formar 
vårt språk, våra värderingar och vårt tänkande.  
 
Björklund och Elm (2003) beskriver Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen och menar att det handlar om att ett barn med stöd av ett annat 
barn eller vuxen kan klara av situationer som överskrider barnets nivå. Säljö (2005) 
skriver om Vygotskij som menar att människan går igenom en biologisk- och en 
sociokulturell utvecklingslinje. Vi formas av vår kultur och miljö men även utifrån 
den sociala kontext vi befinner oss i. 

2.2 Barn och kön 
Redan när barnet är nyfött ställs frågan till föräldrarna om det blev en pojke eller 
flicka, enligt Rithander (1991). Det är här som formandet av barnet till flicka eller 
pojke påbörjas utifrån samhällets normer och rollförväntningar.  Människan föds 
inte till en pojke eller flicka utan vi görs till det. Den omgivning där barnet växer upp 
formar barnet och lär denne hur de ska vara pojke eller flicka. När barnets språk 
börjar utvecklas, utvecklas även dennes medvetenhet om att de är en pojke eller 
flicka. Denna insikt om att de vet att de antingen är en pojke eller flicka är införlivat i 
två-treårsåldern. Freeman (2007) menar att barn konstruerar sin förståelse för kön 
under förskoleåren. De har sina uppfattningar över hur en flicka och en pojke bör 
bete sig, när de är 5 år. Detta påvisar att barn är effektiva kulturövervakare. 
Rithander (1991) skriver att barn har med sig värderingar och normer över vad som 
är rätt och fel utifrån deras kön. De har lärt sig från början, från sina föräldrar, 
syskon och kompisar, vad flickor och pojkar ska göra, hur de ska vara och hur de 
förväntas vara. Dessa värderingar späds på utifrån det som böcker och TV skildrar 
hur pojkar och flickor ska vara och med vilka leksaker de ska leka med. De normer 
och värderingar som barnen har med sig påverkar deras val av aktiviteter och 
leksaker, men även i hur de bemöter de andra barnen.  
 
Svaleryd (2003) påpekar att barn lär sig snabbt att tyda de normer, förväntningar 
och signaler som sänds ut angående hur de ska bete sig för att accepteras av sin 
omgivning. Barnen lär sig att de antingen måste vara pojke eller flicka. Hellman 
(2005) understryker att det är viktigt för barnen att visa sin omgivning om de är en 
flicka eller pojke för att bli accepterade av densamma. De förhåller sig till de normer 
angående om hur en flicka och en pojke ska vara. Barn försöker att skilja sig från 
barn av det motsatta könet genom att uttrycka känslor som skiljer sig från det 
motsatta könet. Brody (1999) menar att ett uppförande som liknar det motsatta 
könet, möts med större motstånd för pojkar än för flickor hos både deras kamrater 
och föräldrar. Svaleryd (2003) skriver att könsidentitet för pojkar är olikhet och 
avskiljning, de är motpol till flickorna och kvinnorna eftersom de ska bli män. Brody 
(1999) skriver att dessa krav på könstypiskt beteende skiljer sig åt eftersom 



 

 8 

manlighet anses vara högre värderat än kvinnlighet. Det har även att göra med makt 
och status, eftersom om män har ett kvinnligt beteende tappar de status. Kvinnor å 
andra sidan ökar sin status om de har ett könsöverskridande beteende, de får 
speciellt respekt från manliga kamrater. Havung (2005) påpekar att osäkerhet kan 
skapas vid utmanandet av de traditionella könsmönstren. En man eller pojke kan 
känna oro över att bli sedd som en kvinna eller tillträda den kvinnliga identiteten.  
Freeman (2007) påpekar att synen på det som är feminint har vidgats, medan synen 
på det som är maskulint inte har förändrats nämnvärt. Studier har visat att de pojkar 
som engagerar sig i könsöverskridande lek, sannolikt blir mer kritiserad av deras 
föräldrar, lärare och jämlikar, än om flickor skulle leka med ”pojkleksaker”. Detta 
visar att föräldrar delar en oro över att pojkar som ingår i könsöverskridande 
aktiviteter blir feminina, medan flickor bara blir pojkflickor och kommer än dock att 
bli lika feminina som vilken flicka som helst. Det har visats sig att pappor har höga 
könsförväntningar på deras söner och är mer flexibla angående deras döttrar. Dessa 
olika förväntningar som barn möter begränsar både flickors och pojkars möjligheter.  
 
Det finns olika teorier om kön. Rithander (1991) skriver om den sociala 
inlärningsteorin som anser att barn gör som vi gör, de imiterar de modeller som finns 
i deras omgivning angående vad det innebär att vara pojke och flicka. De identifierar 
sig med dessa modeller för att sedan imitera deras sätt att vara och bete sig. De 
utvecklingspsykologiska teorierna beskriver hur barns medvetenhet om kön formas 
genom samspel med omgivningen. Den kognitiva teorin anser att könsidentitet är ett 
resultat av barnens aktiva bearbetande och strukturerande av deras erfarenheter 
samt samhällets information.  
 
Svaleryd (2003) påpekar att människan har en föreställning om vad flickor och 
pojkar har för egenskaper och vad de väljer att leka med för leksaker. Flickor tycker 
om att rita och leka med dockor, de är snälla, söta och hjälpsamma. Pojkar leker med 
bilar och är aktiva och vill ha uppmärksamhet. När barnen är i förskolan eller skolan 
ses de som ett kollektiv, och de lekar och aktiviteter barnen väljer styrs av de 
förväntningar som är knutna till de olika könen. Men trots att de ses som ett 
kollektivt möts sällan pojkar och flickor, de leker för sig själva och med olika 
leksaker. Förskolan och skolan består av två olika världar, flickornas och pojkarnas. 
De är åtskiljda, trots att de följer samma regler och rutiner och har samma tillgång 
till leksaker. Löfdahl (2004) menar att olika lekar betraktas oftast som pojklekar 
respektive flicklekar. Barn blir kategoriserade i förskolan som småbarn, stora barn 
respektive flickor och pojkar. Förskolan organiseras utefter kön och flickor och 
pojkar bemöts på olika sätt och de möter olika förväntningar. Hellman (2005) menar 
att i skolan är barns lek mer offentlig och synlig vilket leder till att den oftast blir 
utsatt för åsikter från sin omgivning, därmed blir det lättare att i hemmet leka 
könsöverskridande och könsblandat.  
 
Freeman (2007) skriver om den vuxnes roll och menar att det är viktigt som vuxen 
att förstå hur vi samspelar med barn angående deras val av leksaker, det är viktigt att 
vara medveten om hur vi uppmuntrar flickor och pojkar att göra val som avspeglar 
det könsstereotypa. Barn borde bli uppmuntrade att göra sin val utifrån deras 
intressen, inte utifrån de stereotyper som görs av media. Vuxna sänder även 
meddelanden om könsroller i de vardagliga rutiner som sker i förskolan och i 
hemmet. Barn bör bli uppmuntrade att delta i aktiviteter som är könsblandande samt 
bli tilldelade uppgifter utifrån deras förmågor och intressen istället utifrån 
könsstereotypa antaganden att pojkar är starka och att flickor inte bör anstränga 
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deras muskler. De vuxna är starka förebilder och påhejare i barnens möjligheter att 
vidga deras könsidentitet. Svaleryd (2003) påpekar att pedagoger har en viktig roll då 
de ska motverka traditionella könsmönster och tillåta barn utveckla sina egna 
intressen utan hänsyn till deras kön. Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
lyfter fram att: ”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som 
anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (s. 7). 

2.3 Pojkars och flickors lek 

Rithander (1991) skriver att pojkar och flickor gör olika saker i förskolan. De 
använder sig av olika lekmaterial, de leker på olika ställen i förskolan och deras lek 
har olika innehåll. Brody (1999) menar att några studier har visat att pojkars lek 
består 25-50 procent av tiden av konkurrens och tävlingar, medan denna lek hos 
flickor bara finns i 1-10 procent av fallen. Pojkar leker mer utomhus i stora grupper 
än vad flickor gör. Deras aktiviteter tar även upp en stor yta, i jämförelse med flickors 
lek. Pojkars lek består av intensiva och stora ögonblick, där en typisk lek kan vara att 
springa och jaga eller organiserade lagsporter. Deras lek består oftast av kontroll och 
tävlingar, där en vinst i en tävling ger pojken en högre status och respekt bland hans 
jämlikar. Svaleryd (2003) skriver att pojkar leker långt ifrån de vuxne och de 
springer och tävlar. De har ett gränsöverskridande beteende som ofta leder till 
negativ uppmärksamhet. På grund av att de ofta mottar negativa reaktioner leder det 
till en osäkerhet kring identiteten. Denna osäkerhet skapar en prestationsångest och 
en tävlan uppstår kring vem som mest är pojke. Rithander (1991) skriver att 
pojkarnas lek är aktivare och rörligare än flickorna. De växlar oftare mellan 
aktiviteter än vad flickor gör. På grund av att pojkarna leker i större grupper kommer 
konkurrens, aggressivitet och tävlingar fram. I pojkarnas lek är regler och rättvisa 
viktigt. Pojkar leker med konstruktionslekar och de leker ofta med rörliga leksaker. 
Deras lek hämtar inspiration från TV. 
 
Brody (1999) menar att flickors lek brukar vara i långa perioder och de tillbringar sin 
tid i små grupper eller i par som kallas ”bästa vänner”, dessa par är en del av ett 
större socialt närverk. Flickor är även måna över att uppnå jämlikhet i deras 
relationer, de vill inte att någon ska ha en högre status än någon annan i deras grupp. 
Leken består av några regler och att turas om. Flickor undviker risktagande och bråk, 
de vill även undvika problem med vuxna. Flickornas mål med leken är anknytning 
och intimitet. Rithander (1991) skriver att flickor oftast leker låtsasleker där de klär 
ut sig till olika roller. De tycker om att leka familjelekar och deras lek har oftast ett 
omvårdande tema.  
 
Neppl och Murray (1997) menar att det finns sociala skillnader i flickors och pojkars 
lek. Flickor leker i mindre grupper, helst i par där barnen är i samma åldrar. Pojkar 
leker i större grupper som är hierarkisk ordnade. Hellman (2005) menar att pojkar 
leker i större grupper på grund att de ingår i aktiviteter som kräver flera människor, 
till exempel fotboll och innebandy. Medan flickor till exempel hoppar hopprep och 
klär ut sig, dessa lekar kräver mindre involvering av andra barn. Detta visar att 
pojkars sociala nätverk är större än flickornas, enligt Fabes, Martin och Hanish 
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(2003). Detta leder till att de utvecklar två olika samspelsstilar, att leka i större 
grupper frambringar mer konflikter och tävlingar medan lek i mindre grupper 
frambringar uppföranden som handlar om känslighet.  
 
Fabes, Martin, Hanish, Anders och Madden-Derdich (2003) skriver att flickor mer än 
pojkar väljer aktiviteter som är strukturerade av vuxna och som består av hårda 
sociala regler. Pojkar leker mer på offentliga platser längre ifrån vuxne och med 
mindre övervakning från dem. Pojkar ingår i aktiviteter som har satts igång av andra 
barn, de sätter därmed sina egna regler för accepterat beteende. Flickor leker närmre 
de vuxna när de leker i stora grupper eftersom det vill ha det organiserat så att leken 
blir reglerad. Pojkar leker nära vuxna när de leker med flickor, detta kan bero på att 
flickor bara vill leka med pojkar när en vuxne är i närheten.  
 
Levy (1994) skriver att det finns könsskillnader rörande pojkars och flickors fysiska 
och sociala miljö. Förskolepojkar spenderar det mesta av sin lektid utomhus och 
leker mer aktiva leker än förskoleflickor. Flickor leker mest inomhus och i statiska 
lekar. På grund av detta utvecklas deras sociala kognitiva färdigheter på olika sätt. 
Rithander (1991) menar att pojkar och flickor även leker på olika ställen inomhus på 
förskolan, till exempel ritar flickor i det som kan kallas matrummet medan pojkar 
bygger i lekrummet. Del Bianco (1996) skriver att skillnader även har upptäckts i 
flickors och pojkars lekinnehåll. De tar sig an olika roller i deras lekar, där pojkar 
föreställer karaktärer som är superhjältar och flickor föreställer familjekaraktärer i 
hemmiljöer. Det finns också skillnader i flickors och pojkars lekstilar. Pojkarnas 
lekstil är aggressivitet och vildhet. Flickors lekstil är mer empatisk och fostrande.  
Rithander (1991) skriver att på grund av barnens olika lekar lär sig flickor och pojkar 
olika saker. Flickor tränar finmotorik, kreativitet och koncentrationsförmågan medan 
pojkarna tränar sin grovmotorik, ledarskap och kombinationsförmåga.  
 
Neppl och Murray (1997) har studerat könsskillnader i dominans och lek mellan barn 
i förskoleåldern, de studerade barn som lekte i par. Par som bestod av två flickor 
visade mer samverkan i deras lek än pojkarna. Denna studie visade att pojkar utövar 
direkt kontroll mest gentemot andra pojkar, pojkarna vägrar även att följa flickornas 
försök att dominera leken. Flickor har en mer skapande lek och pojkar en mer 
funktionell lek. Brody (1999) påpekar att när flickor leker med pojkar utövar de 
mindre makt och dominans än när de leker med andra flickor. Det finns flera studier 
som visar att flickor har mindre dominans i mixade könsgrupper än pojkar har. Även 
bland små barn blir flickor mer passiva med manliga könskamrater än när de leker 
med andra flickor. De blir även oftast ignorerade av pojkar och de blir bara aktiva när 
de leker med andra flickor. Bland barn i 3-5 års ålder har det även visat sig att pojkar 
har företräde till att stå i centrum när en vuxen inte fanns i närheten. Men när den 
vuxne fanns i närheten stod både flickorna och pojkarna i centrum, de sänkte deras 
dominans och gav flickorna större plats i centrum. Studier har visat att flickors 
lekgrupper är närmre de vuxna än pojkars eftersom de vill undvika manlig dominans. 
Brody (1999) skriver att dessa könsskillnader i makt och dominans påverkar 
flickornas och pojkarnas känslomässiga uttryck. På grund av att pojkar är mer 
aggressiva leder det till att flickor uttrycker mer rädsla och ilska. Med mindre makt 
känner sig flickorna mer rädda och arga, och de klandrar sig själva för deras 
avsaknad av kontroll. Med mer makt och påverkan uttrycker pojkarna stolthet och 
förakt och medlidande gentemot flickorna. Pojkar blir även mer accepterade av sina 
kamrater om de har makt och dominans, medan om en flicka har en dominant 
position leder det till att de blir förkastade av de andra flickorna. 
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2.4 Barns lekkamrater 

Neppl och Murray (1997) skriver att från förskolan upp till skolan har studier visat 
att barn samlar sig i grupper som består av samma kön. Fabes, Martin och Hanish 
(2003) menar att barns kamratinteraktioner karaktäriseras av en preferens för 
samma könspartner. Barn i åldrarna 30-36 månader börjar leka med samma 
könspartner och denna preferens ökar ju äldre de blir. Martin och Fabes (2001)  
skriver att när barnen är mellan 3 och 4 år sker majoriteten av flickors och pojkars 
interaktion med barn av samma kön. Maccoby och Jacklins (1987) studie visade att 
förskolebarn spenderar tre gånger så mycket tid med samma kön än olika kön. Detta 
ökar ju äldre barnen blir, och vid 6 års ålder har det ökat med elva gånger så mycket 
tid. De menar även att detta mönster är väldigt svårt att bryta. Martin och Fabes 
(2001) menar att över hälften av barnens interaktioner sker med barn av samma kön 
(50-60 procent), mindre än 10-15 procent av leken sker med barn av ett annat kön 
och resten består av lek med de båda könen. Ju äldre barnen blir desto mer ökar 
denna preferens, i alla fall genom grundskolan. Över 80 procent av barnen visade en 
tydlig preferens för att leka med barn av samma kön, och många flickor och pojkar 
lekte exklusivt med barn av samma kön. 
 
Könssegregation uppstår främst när barnen själva får välja lekkamrat, enligt Martin 
och Fabes (2001). Även Svaleryd (2003) menar att det är i den fria leken, när barnen 
själva kan välja aktiviteter och lekkamrater, som de väljer könsstereotypt. Pojkar 
leker med varandra på en speciell plats med speciella leksaker. Martin och Fabes 
(2001) skriver att om barns kamratpreferenser styrs av sociala faktorer som är 
situationsbundna kommer tendensen att välja lekkamrater skifta mellan tid och 
situation. Det finns en allmän tendens till könssegregation för gruppen i helhet men 
barn som är involverade i könssegregerade grupper kan variera från dag till dag och 
situation till situation. Det är situationen och leken som avgör om det är okej för 
barnen att ingå i dessa aktiviteter eller inte. Könssegregation uppstår oftare i 
situationer där barnen får välja aktivitet och lekkamrat själva, till exempel i skolan, 
och mindre på fritiden på deras gård och hemma i deras familj. 
 
Fabes, Martin och Hanish (2003) menar att barn leker sällan i grupper utan något 
barn av samma kön. Martin och Fabes (2001) har sammanställt en studie som visar 
att mindre än 15 procent av barns samspel med andra involverar lek i andra 
könsgrupper. Mer än 50 procent av barns närvaro inträffade i grupper med endast 
samma kön, medan 30 procent av barnens lek involverar lek i grupper med blandade 
kön. Barn spenderar tid i grupper som består av det motsatta könet, men det händer 
endast när en medlem av det samma könet också är involverad. Fabes, Martin och 
Hanish (2003) skriver att deras resultat visade att barn sällan leker med barn från ett 
annat kön, men de leker i grupper av blandande kön 40 procent av deras lektid. De 
leker i könsblandade grupper, med minst en pojke och en flicka samtidigt, 27 procent 
av tiden. Deras resultat visade även att könsblandad lek är mest möjlig att inträffa 
nära vuxna samt att pojkar leker mer i grupper med barn av samma kön än flickor. 
 
Fabes, Martin och Hanish (2003) menar att när pojkar leker med pojkar är leken mer 
aktiv och kraftfull än flickors lek. Flickor blir mer aktiva när de lekte i grupper med 
pojkar, medan pojkar blir mindre aktiva i flickors lek. Aktiviteter där barn leker med 
barn av samma kön är mer könstypiskt än om de skulle leka med barn av det 
motsatta könet. Författarna menar att när pojkar leker med pojkar är den mer 
stereotyp än när flickor leker med flickor, pojkars lek är även stereotyp när de leker 
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med flickor medan flickors lek med pojkar blir mindre stereotyp. Löfdahl (2004) 
skriver att pojkar och flickor kan leka gemensamt men trots det bevarar barnen det 
könsspecifika, då de antar olika roller i leken. När barnen leker gemensamt är det 
oftast pojkarnas favoritinnehåll och favoritteman som kommer fram. Neppl och 
Murray (1997) skriver att barn visar mer social interaktion när de leker med barn av 
samma kön. När flickor leker med pojkar är de mer passiva och tillbakadragna.  
 
Fabes, Martin, Hanish, Anders och Madden-Derdich (2003) skriver att på grund av 
att barn spenderar så mycket tid av sin lek med samma könskamrater leder det till att 
de växer upp i olika miljöer. Att leka i grupper med bara pojkar eller bara flickor 
leder även till utvecklandet av olika beteende- och interaktionsstilar. Dessa olika 
stilar leder sedan till utvecklandet av olika färdigheter, intressen och lärstilar. 
Könsegregation påverkar barnens utveckling då den styr deras intressen och 
erfarenheter samt begränsar de aktiviteter de ingår i. Nelson och Nilson (2002) 
menar även att om barn tillbringar en stor del av sin tid med barn av samma kön 
utvecklar de även preferenser för olika lekar och leksaker i dessa grupper. Flickor och 
pojkar väljer att leka med typiska flick- och pojkleksaker utifrån de sociala processer 
som finns mellan barnen i dessa grupper. Att barn väljer efter stereotyper hämmar 
deras erfarenheter, utveckling och lärande, enligt Svaleryd (2003). Om de tidigt visar 
ett könsstereotypiskt beteende kommer det förmodligen forma barnens framtid. 
Martin och Fabes (2001) skriver att könssegregerade grupper representerar en 
kraftfull kontext för socialisationen av könstypiska beteenden. Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) framhäver att: ”Förskolan ska vara öppen för 
skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att 
bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna” (s. 7).  
 
Brody (1999) menar att en av anledningarna till att barns kamrater påverkar 
utvecklingen av könsskillnader är på grund av att de primärt leker med barn av 
samma kön. Flickors och pojkars lektid spenderas 65 procent av tiden med barn av 
samma kön. I skolan sitter barnen i matsalen tillsammans med samma kön och i 
klassrummet väljer de stolen bredvid denne. Om flickor och pojkar skulle leka med 
varandra, löper de risken att bli utsatta för negativa kommenterar från andra 
kamrater i deras omgivning. Författaren antyder att det inte finns ett givet svar på 
varför barn främst leker med barn från samma kön. Det kan bero på olika leksaks- 
och aktivitetspreferenser. Det kan även bero på könsskillnader i de sociala 
färdigheterna, skillnader i deras lekstil och en större social dominans av pojkarna 
som leder till att flickor inte vill leka med pojkar. De pojkar som har ett uppväckande 
framträdande driver fram skillnaden mellan pojkar och flickor ännu mer, flickor 
tycker inte om att leka med pojkar och andra barn som har ett uppväckande 
beteende. Martin och Fabes (2001) skriver att en förklaring till könssegregation är 
beteendekompabilitet, till exempel om en pojke är och vill vara aktiv söker han upp 
andra barn som också är aktiva, som förmodligen är pojkar. Det är individuella 
faktorer som spelar roll för könssegregationen. Kognitiva faktorer kan även påverka 
detta, barns förståelse av deras egna och andras kön kan bidra till lekmönster genom 
att de har en förväntan på vilken sorts lek som de skulle möta med barn av samma 
kön och av annat kön.  

2.5 Barns leksaker 

Del Bianco (1996) skriver att de mesta studierna i barns lek har fokuserat på 
leksakspreferensen. De typiska traditionella könsstereotyperna är att flickor föredrar 
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dockor och pojkar föredrar bilar och pistoler. Nelson och Svensson (2005) skriver att 
den forskning som utförts inom ämnet om barns leksakspreferenser har visat att 
flickor och pojkar både föredrar och tillhandahålls vissa typer av leksaker. Rheingold 
och Cook (1975) skriver att föräldrar både köper könsstereotypa leksaker till sina 
egna barn samt andras barn. Dessa forskare gjorde den första inventeringen av barns 
leksaker i deras rum på 70-talet i North Carolina, USA. De fann att det i flickrummen 
fanns flest leksaker som föreställde hushållsredskap och bostäder. I pojkrummen 
fanns det leksaker som föreställde maskiner, transportmedel och militär utrustning.  
 
Servin, Bohlin och Berlin (1999) har gjort en studie på barn i åldrarna ett år, tre och 
fem år. Dessa barn fick välja på fyra feminina, fyra maskulina och två neutrala 
leksaker att leka med vid en strukturerad lek. De skriver att flickor och pojkar väljer 
att leka med olika leksaker så tidigt som vid ett års ålder. Dessa könsskillnader finns 
även hos barn som är mellan tre och fem år. Studier har även visat att pojkar tidigare 
än flickor utvecklar en preferens för könsstereotypiska leksaker. Flickor vid 4-5 
årsåldern är mindre stereotypiska i deras val av leksaker än pojkarna. Pojkarna 
visade en klar preferens för maskulina leksaker, medan flickorna lekte lika mycket 
med de maskulina leksakerna som de feminina. Neppl och Murray (1997) skriver 
även att pojkar mellan åldern tre till fem mer sannolikt undviker leksaker som enligt 
traditionen tillhör det andra könet än vad flickor gör.  
 
Blakemore och Centers (2005) har gjort en studie för att undersöka vilka leksaker 
som ses som pojk- respektive flickleksaker. Denna studie visade att dockor och 
leksaker som fokuserade på hemmet ses som flickleksaker, medan leksaker såsom 
vapen, fordon och actionfigurer som representerar våld och aggression ses om 
pojkleksaker. Flickors leksaker associeras med omvårdnad och hushåll, medan 
pojkars leksaker ses som våldsamma, konkurrenskraftiga och ibland farliga.  
Rithander (1991) skriver att barns val av leksaker oftast är könsbundet. Det finns 
leksaker som båda könen leker med som till exempel mjuka djur, men det finns även 
leksaker som antingen är för flickor eller pojkar. Flickor leker oftast med dockor, 
pyssel och kläder. Pojkar leker med bilar och figurer från TV-serier. Pomerleau, 
Bolduc, Malcuit och Cossette (1990) skriver att flickor leker mer med dockor och 
gosedjur än vad pojkar gör. Flickor föredrar aktiviteter som att rita och måla. I 
förskoleåldern tycker pojkar om att delta i fysiska aktiviteter såsom att klättra och att 
leka med stora fordon. Almqvist (1991) menar även att det finns skillnader i pojkars 
och flickors lek angående dess form och innehåll. De har olika leksakspreferenser, 
men leksakerna hanteras även på olika sätt. En docka kan till exempel hos en pojke 
bli en bil, medan en bil kan matas och omvårdas när flickan leker med den. Detta 
betyder att barns lekbeteenden inte bara utgår från leksakens egenskaper, utan det är 
barnet självt som ger leksaken ett värde och avgör vad den symboliserar.  
 
Almqvist (1991) skriver att denna skillnad i pojkars och flickors leksaker kan bero på 
medfödda könsskillnader och habituering, som betyder att barn vänjer sig med de 
leksaker de har förfogande till. Denna habituering står vanligtvis föräldrarna för då 
de utgår från sina egna kunskaper och erfarenheter angående vad de anser att deras 
barn ska leka med. Föräldrarnas preferenser bottnar även i vilka attityder de har till 
sina egna könsroller. Deras attityder till könsrollerna påverkar deras förväntningar 
på barnens könsrollsbeteende. Genom dessa förväntningar lär sig barnen vilka slags 
leksaker som tillhör flickor och vilka som tillhör pojkar. Barnen lär sig genom fostran 
att tycka om vissa leksaker.  
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Pomerleau m.fl. (1990) skriver att den nuvarande filosofin inom utbildningen anses 
vara mer jämlik, men redan från en väldigt tidig ålder upplever spädbarn olika 
lekmiljöer. Men hur påverkar detta barnen? Vad blir effekten av att leka med mer 
dockor än fordon? Barns tidiga upplevelse av material och miljö påverkar deras 
senare val av lek. Spädbarn som uppmuntras att leka med dockor eller fordon, 
kommer troligen att välja dessa objekt när de får välja själva. De är bekanta med 
dessa leksaker och de har fått lära sig att dessa leksaker är lämpliga för dem och för 
andra barn av deras egna kön. Upprepande lek med vissa leksaker kan även utveckla 
specifika färdigheter och beteende, verktyg och bilar framkallar en aktivare lek än 
den lek som sker med dockhus och dockor. Blakemore och Centers (2005) skriver om 
hur valet av leksaker påverkar barnens utveckling. Flickornas leksaker inbjuder till 
mer fantasilek som fokuserar på hemlivet, medan det för pojkarna är tvärtom. 
Pojkarna kan använda sina leksaker till att bygga någonting nytt eller till att 
föreställa sig att resa ut i yttre rymden. Pojkarnas leksaker bjuder även in till mer 
socialt samspel samt aggressivitet, medan flickornas leksaker karaktäriseras som 
kreativa och attraktiva. 

2.6 Könsskillnadernas uppkomst 

Servin, Bohlin och Berlin (1999) skriver att könsskillnaderna i leksaksinnehav, 
leksakspreferensen samt lekbeteende kan förklaras utifrån såväl socialisation som 
biologi. Det har visat sig att barnens närstående reagerar mer positivt när barnet har 
ett könsstereotypiskt beteende och leker med könstypiska leksaker än när barnet 
leker med könsöverskridande eller neutrala leksaker. De närståendes beteende samt 
miljön som barnet befinner sig i är två aspekter som påverkar könsskillnaderna. 
Nelson och Nilson (2002) skriver att det finns en skiljelinje i diskussionerna om hur 
könsskillnaderna uppkommer, vissa anser att skillnaden är biologisk och andra 
förklarar skillnaden som social. De flesta förklarar även denna skillnad som ett 
uttryck för en könssocialisationsprocess där flickor och pojkar lär sig att män och 
kvinnor förväntas leva upp till olika roller som finns i det aktuella samhället. Denna 
kännedom förvärvar dem genom imitering av andra människor av samma kön eller 
genom bemötanden av andra människor i deras omgivning. De människor som de 
imiterar eller bemöter kallas för socialisationsagenter. Dessa agenter kan delas in i 
tre typer: föräldrar, kamrater och media. Leksaker marknadsförs i media genom till 
exempel tidningar, TV och filmer. I de leksakstidningar som går att läsa kan man 
tydligt se att det finns vissa leksaker som endast är avsedda för flickor respektive 
pojkar.  
 
Brody (1999) menar att barns relationer med andra barn kan bidra till 
könsskillnader. Barn imiterar deras kamraters känsloyttringar för att bli socialt 
accepterade eller bli populära. De blir även straffade i form av social utfrysning om 
de visar en känsloyttring som inte är könstypisk, till exempel om en pojke som gråter. 
Att vara accepterade eller förlöjligad av sina kamrater påverkar barnens sociala 
kompetens och deras självförtroende och därmed är relationen med dessa väsentliga. 
Framgångsrika relationer med kamrater kan påverka deras framtida framgångar i 
livet. 
 
För att undersöka uppkomsten till de tidiga könstypiska aktiviteterna och leksaker 
har vissa forskare försökt att analysera den fysiska miljön men även de vuxnas tankar 
om lämpliga aktiviteter för pojkar och flickor, enligt Pomerleau m.fl. (1990). Dessa 
forskare har rapporterat att vuxna anser det vara mer naturligt för unga flickor att 
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leka med dockor, dansa och vara tysta. För pojkar är det mer lämpligt att ha ett 
aggressivt beteende och leka med fordon. Detta visar de vuxna genom att ge gåvor 
som är könstypiska och genom att tala mer med flickor samt genom att uppmana 
mer fysisk aktivitet hos pojkarna.  
 
Nelson och Nilson (2002) skriver att föräldrar är viktiga aktörer i barnens 
socialisationsprocess. De är dem som avgör vilket innehåll som barnrummet har. I 
många familjer uppmuntrar även föräldrarna sina barn utifrån de etablerade 
förväntningar som finns på deras könstillhörighet. En tredje aspekt som 
argumenterar för att föräldrar är en viktig aktör är begreppet habituering. Med detta 
menas att om barn väljer att leka med könstypiska leksaker är det på grund av att de 
redan när de är nyfödda försetts med och lärt sig att leka med vissa typer av leksaker. 
I vissa fall sker detta explicit men oftast sker det implicit. Författarna menar att det 
finns många forskare som menar att det är föräldrarnas förväntningar som leder till 
att barn förses med könsstereotypa leksaker. Barnen förväntas och uppmuntras även 
att föredra att leka med dessa leksaker. Nelson och Nilson (2002) skriver även att 
barnen själva är viktiga aktörer. Barn påverkar själva vad dem vill leka med och vilka 
leksaker de vill ha. Författarna menar att det är problematiskt att fastslå om det är 
barnen eller föräldrarna som är huvudaktörer i konstruerandet av barnens 
leksaksinnehav. Det handlar istället om ett samspel mellan barnen och föräldrar, de 
är gemensamma aktörer i denna process och de definierar tillsammans vad som är 
rimligt för barnet att leka med. 
 
Golombok, Rust, Zervoulis, Croudace, Hines och Golding (2008) skriver att flickor 
och pojkar i en tidig ålder har olika beteenden. Men detta betyder inte att alla pojkar 
har typiska manliga beteenden och att flickor har typiska feminina beteenden, hela 
tiden. Det finns en stor överlappning mellan könen där några flickor kan vara 
pojkigare än vad pojkarna är i vissa fall. Preferensen för vissa typer av leker eller 
leksaker är inte styrd av kulturen eller nationen, utan det är en universell aspekt i att 
växa upp.  

2.7 Sammanfattning 

Rithander (1991) skriver att redan när barnet är nyfött ställs frågan om det blev en 
pojke eller flicka. Det är här som formandet av barnet till flicka eller pojke påbörjas 
utifrån samhällets normer och rollförväntningar.  Pojkar och flickor gör olika saker i 
förskolan. De använder sig av olika lekmaterial, de leker på olika ställen i förskolan 
och deras lek har olika innehåll. Neppl och Murray (1997) menar att det finns sociala 
skillnader i flickors och pojkars lek. Flickor leker i mindre grupper, helst i par där 
barnen är i samma åldrar. Pojkar leker i större grupper som är hierarkisk ordnade. 
Studier har visat att från förskolan upp till skolan samlar sig barn i grupper som 
består av samma kön. Martin och Fabes (2001) har sammanställt en studie som visar 
att mindre än 15 procent av barns samspel med andra involverar lek i andra 
könsgrupper. Mer än 50 procent av barns närvaro inträffade i grupper med endast 
samma kön, medan 30 procent av barnens lek involverar lek i grupper med blandade 
kön. Barn spenderar tid i grupper som består av det motsatta könet, men det händer 
endast när en medlem av det samma könet också är involverad. Det som gör att barn 
leker med barn av samma kön kan vara barns leksakspreferenser. Nelson och 
Svensson (2005) skriver att den forskning som utförts inom ämnet om barns 
leksakspreferenser har visat att flickor och pojkar både föredrar och tillhandahålls 
vissa typer av leksaker. Servin, Bohlin och Berlin (1999) skriver att könsskillnaderna i 
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leksaksinnehav, leksakspreferensen samt lekbeteende kan förklaras utifrån såväl 
socialisation som biologi.  

3 Metod 
Vi kommer i detta avsnitt beskriva vår forskningsstrategi, den datainsamlingsmetod 
vi använt oss av och de etiska ställningstaganden vi tagit ställning till. Vi kommer 
även att beskriva hur vi gick tillväga för att få svar på våra forskningsfrågor och vårt 
urval samt beskriva våra insamlade datas reliabilitet och validitet. 

3.1  Forskningsstrategi 
Vår studie har genomförts med kvalitativ metod eftersom vi ville få en djupare 
förståelse av det vi studerade. Bjorndal (2005) skriver att den kvalitativa metoden 
inte fokuserar på exakta siffror utan det handlar om en djupare förståelse av det som 
studerats. Ett vanligt sätt är att dela in forskningsmetod i kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Det som skiljer dessa strategier åt är hur forskaren förhåller sig till tal och 
siffror. När den kvantitativa metoden används förhåller sig forskaren till siffror på ett 
precist sätt för att kunna göra beräkningar av det data som insamlats. Denscombe 
(2009) skriver att den kvantitativa forskningen förknippas med storskaliga 
situationer, och den kvalitativa med småskaliga situationer. En forskare som 
använder sig av en kvalitativ metod är intresserad av detaljer och beskrivningar. Den 
kvalitativa forskningen förknippas även med att forskaren blandar sig in i studien, 
det är forskarens bakgrund, identitet och värderingar som har en viktig betydelse vid 
tolkningen av data. Bjorndal (2005) menar att när forskaren använder den 
kvalitativa metoden letar denne efter det speciella och avvikande, fokuset ligger på 
beskrivning och förståelse. Detta fokus var även vi intresserade av i vår studie då vi 
ville skapa oss en förståelse för med vilka barn leker med. Författaren menar att det 
kvalitativt värderande ögat är deltagarens eller aktörens. Denna metod söker efter 
strukturer, sammanhang och vill ha många upplysningar från ett fåtal personer eller 
verksamheter. Den ser även mer direkt på verkligheten. Vi genomförde vår studie på 
två förskolor, på grund av att vi sökte efter strukturer och sammanhang. Vi ville göra 
en studie med ett mindre omfång men grundligt. Vi ville även få en djupare förståelse 
för hur det ser ut på förskolor i förhållande till vilka flickor och pojkar leker med. 
 
Bjorndal (2005) skriver att den kvalitativa metoden, till skillnad från den 
kvantitativa, är mer flexibel och ostrukturerad. Den kvalitativa metoden möjliggör en 
helhetssyn på processer och sammanhang. Denscombe (2009) menar att kvalitativa 
data har formen av visuella bilder och av ord. Den förknippas oftast med metoder 
såsom intervjuer, dokument och observationer. På grund av detta valde vi att 
undersöka våra forskningsfrågor med hjälp av observationer. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Denscombe (2009) menar att det finns fyra olika kvalitativa metoder som forskaren 
kan använda sig av: intervjuer, observation, frågeformulär och skriftliga källor. Vi 
valde observation som metod eftersom vårt syfte med denna studie är att undersöka i 
vilken omfattning pojkar och flickor leker med varandra i förskolan. Bjorndal (2005) 
skriver att observation betyder att undersöka eller att iaktta. Denscombe (2009) 
lyfter fram att observation är en tydlig metod för forskaren att använda sig av vid 
insamling av data. Denna metod är direkt och förlitar sig inte på vad människor säger 
att de gör eller vad de säger att de tänker. Det handlar istället om ögats direkta 
observation av händelser, det som faktiskt sker i verksamheten. Vi ville i vår 
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undersökning dels göra en kartläggning av i vilken omfattning barnen leker 
könssegregerat samt könsintegrerat, och dels vad miljön och de vuxnas deltagande 
har för betydelse. Vi ville direkt se vad som sker i verksamheten, vad barnen gör och 
vilka de leker med. 
 
Denscombe (2009) belyser perception och att det är viktigt att ta i beaktande vid 
observationer. Med detta menas att om två forskare observerar samma situation kan 
resultatet av detta skiljas åt på grund av perceptionen. Forskarens individuella 
kompetens samt förmågan att observera, att komma ihåg och forskarens 
engagemang påverkar den observationsdata som produceras. Det finns speciellt tre 
saker som är viktigt vid observation: minnet är selektivt, perceptionen är selektiv och 
en förhöjd perception. Människan kan inte komma ihåg allt som sker under 
observationen och det som avgör det vi kommer ihåg är vår perception, vi kommer 
ihåg vissa saker men andra saker glömmer vi bort. Minnet filtrerar även de intryck 
som vi tar emot, vi tar emot vissa typer av information medan andra filtreras bort. Vi 
är även mer mottagliga för vissa typer av information beroende på våra tidigare 
erfarenheter samt vårt känslomässiga och fysiska tillstånd.  
 
Stukat (2005) påpekar att det finns olika typer av observationer: osystematisk 
observation, deltagande observation och observation efter särskilt 
registreringsschema. Denscombe (2009) menar att systematisk observation 
förknippas med kvantitativ undersökning och den deltagande observationen 
förknippas med kvalitativ undersökning. Syftet med systematisk observation och 
observationsschema är att hindra variationerna i information från forskare beroende 
på deras perception. Ett tydligt observationsschema gör det möjligt för forskarna att 
tillsammans observera samma aktiviteter och händelser samt att grundligt registrera 
den insamlade data. Vid en sådan observation är det viktigt att bevara miljöns 
naturlighet och vid en systematisk observation hänger det på hur väl forskaren kan 
smälta in i bakgrunden och bli osynlig. Dessa tre faktorer är viktiga: placering 
(forskaren ska ha en diskret placering men även kunna överblicka över 
handlingsplatsen), tid på platsen (den tid som forskaren tillbringar på platsen är 
avgörande och ju längre tid de befinner sig där desto mindre effekt har det på 
utvecklingen) och undvika interaktion (forskaren ska vara socialt osynlig och undvika 
samspel med deltagarna i miljön). 
 
Stukat (2005) framhäver att deltagarobservation innebär att forskaren under en 
längre tid deltar i den situation som de är intresserad av. De utgår utifrån några 
bestämda frågor och noterar detta i en slags strukturerad dagbok. Vi har i denna 
studie utgått efter några bestämda frågor i observationen och vi skrev ner våra 
anteckningar under observationen i ett observationsschema. Vi gjorde därmed en 
deltagarobservation vid vår undersökning. Stukat (2005) menar att i 
deltagarobservationen vet forskaren vilka beteenden och händelser som de vill 
studera, detta sker under en bestämd tidsperiod. I vår observation tog vi stickprov 
var tionde minut under en timme för att studera vilka barnen lekte med.  
 
Vi genomförde våra observationer en timme varje dag under fem dagar. Under denna 
timma gjorde vi stickprov var tionde minut på varje enskilt barn. Vi kallar våra 
observationer för observation 1, 2, 3, 4 och 5 som innebär att observation 1 
genomfördes under dag 1, observation 2 genomfördes under dag 2 osv. Inför 
observationerna hade vi gjort ett observationsschema där vi skrev upp dag och 
tidpunkter för observationerna. När vi observerade noterade vi när barnen lekte 
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könsintegrerat och könssegregerat. Vi är två studenter som genomförde denna 
undersökning och därmed delade vi upp oss på två olika förskolor. Denscombe 
(2009) skriver hur en forskare skapar ett observationsschema. Det börjar med en 
litteraturöversikt där forskaren identifierar möjliga inslag i situationen som går att 
observera med ett slags schema. Forskaren skriver upp dessa inslag som punkter som 
ska följas vid observationen. Observatören mäter det som händer på olika sätt, det 
kan baseras på: händelsernas frekvens (hur ofta punkterna uppträder), händelserna 
vid en given tidpunkt (observatören registrerar händelserna vid givna tidpunkter) 
och urval av människor (individer kan observeras vid förutbestämda tidpunkter).  Vi 
baserade våra observationer vid givna tidpunkter där vi registrerade vilka barn som 
lekte tillsammans samt vad de lekte med. 
 
Denscombe (2009) skriver om deltagande observation och menar att dess 
kännetecken är att observatören deltar i respondenternas dagliga liv i en öppen eller 
dold roll som forskare. Det är viktigt att bevara miljöns naturlighet, minimera 
störningarna som en forskare kan bringa till situationen samt att se saker som 
naturligt framträder opåverkade av den undersökningen som pågår. Vid en 
deltagande observation är djupet viktigare än bredden i materialet. Den information 
som samlas in från dessa observationer visar på detaljerna, komplexiteten och de 
inbördes förhållandena som finns på den plats som undersökningen genomförts. Det 
viktiga är detaljerna, det rutinmässiga, det ovanliga och det särskilda. Vi gjorde en 
deltagande observation vid vår undersökning. Vi var intresserade av djupet i vårt 
material, då vi ville undersöka betydelsen bakom varför barn väljer att leka 
könssegregerat eller könsintegrerat.  
 
Denscombe (2009) skriver om observatörens roll vid en deltagande observation. 
Forskaren kan ha tre olika roller vid en deltagande observation: totalt deltagande 
(forskarens roll hålls dold och den spelar en slags roll av någon som normalt befinner 
sig i den verksamheten, detta leder till ett etiskt problem då något samtycke till 
undersökningen inte går att få), deltagande i normala miljön (forskarens roll är känd 
för vissa människor men dold för de andra som befinner sig i miljön, observatörens 
deltagande påverkar inte den omgivande miljön och hjälpar forskaren att hålla 
distans från gruppen) och deltagande som observatör (forskarens roll som forskare 
är känd för gruppen och därmed kan forskaren få deltagarnas samtycke till 
undersökningen, observatören har en skuggande roll där han/hon studerar en person 
eller grupp). Vi hade en roll som deltagande observatör. Vi hade fått deltagarnas 
samtycke till undersökningen och vi hade en skuggande roll vid observationen. 
 
Denscombe (2009) skriver att vid en deltagande observation bör inte forskaren 
komma med fastställa hypoteser om det som ska undersökas utan det handlar om att 
lära sig om situationen. Det är även viktigt att forskaren tillbringar avsevärt med tid 
åt fältarbetet. Denna observation kräver tid, tillit och bra relationer. Forskaren ska 
inte vara selektiv när denne observerar utan forskaren ska skaffa sig en helhetskänsla 
för situationen. Denna helhetskänsla blir sedan mer fokuserad och observatören 
observerar särskilda och intressanta saker som uppstår. Förskola 1 är en förskola som 
en av oss har besökt tidigare och har därmed deltagit i denna verksamhet tidigare. 
 
Bjorndal (2005) anser att det finns olika konkreta handlingssätt för att förbereda sig 
inför observationen. Det är viktigt att vara förberedd med nödvändigt material inför 
observationerna. Vi hade med oss papper, penna samt observationsschema. 
Författaren menar även att observatören ska vara mentalt och fysisk förberedd. 
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Innan observationen är det även betydelsefullt att observatören fattat ett antal beslut, 
dessa beslut kan handla om vem som ska observeras, i vilken utsträckning som du 
ska delta i situationen som du observerar samt hur öppen du ska vara om din 
observatörsroll och vad det är du ska observera. Vi hade innan observationen 
genomfördes bestämt att vi skulle observera barnen när de lekte och vi hade även 
bestämt att vi skulle ha en skuggande roll och inte delta i barnens lek. Författaren 
skriver även att observatören ska ta ställning till när observationerna ska registreras: 
antingen under tiden som observationerna sker, efter att den pedagogiska 
situationen är avslutad eller under och efter observationerna. Vid observationer är 
det även svårt att hinna registrera allt som händer, det viktigaste är därmed att 
använda sig av stödord och förkortningar. Vi registrerade våra observationer i 
observationsschemat under tiden som det skedde. Vi skrev även ned det som skedde 
med hjälp av stödord, när observationerna sedan var avslutade antecknade vi det vi 
sett mer grundligt i ett Word-dokument. 
 
Denscombe (2009) skriver om den deltagande och den systematiska observationens 
för- och nackdelar. Den systematiska observationen registrerar vad människor gör 
och inte vad de säger att de gör, den är effektiv och snabb och den är tillförlitlig. 
Nackdelarna är att den riktar in sig på beteende och inte avsikterna bakom detta 
beteende. Den deltagande observationen har forskaren ”jag” som utgångspunkt, 
denna observation har bättre förutsättningar att bevara den naturliga miljön och den 
utgår från de observerades synvinkel. Nackdelarna med denna observation är att den 
kräver ett stort engagemang från forskaren. När forskaren jobbar under en falsk 
identitet och är dold kan etiska problem uppstå eftersom forskaren saknar samtycke 
från de involverade.  
 
Stukat (2005) skriver att till skillnad från intervjuer får forskaren med hjälp av 
observationer kunskap som direkt är hämtad ur ett sammanhang. De data som 
forskaren får från observationer är även konkret och är därmed lätt att använda för 
att tolka och analysera. Men denna metod har även nackdelar, den är tidskrävande 
och studerar i första hand de yttre beteendena hos de studerande och inte de inre 
känslorna hos dem. Bjorndal (2005) skriver om de starka och svaga sidorna som 
observationer har. Dess starka sidor är att observatören kan observera vad 
människor gör och inte endast säger att de gör. Den är värdefull om det som ska 
studeras har svårt att uttryckas i ord. Med hjälp av observationer kan forskaren leta 
efter mönster i det som sker och den kan pröva hållbarheten i en teori. Men att 
observera är krävande och det finns även en risk för att övertolka det som skett. 

3.3 Urval  

Denscombe (2009) skriver att vid forskning måste forskaren göra ett urval då det 
inte går att samla in fakta från alla som ingår i undersökningskategorin. Forskaren 
ska därmed hämta in fakta från en del av kategorin. Det är svårt att avgöra om det 
resultat som forskaren får in representerar hela befolkningen, därmed måste urvalet 
göras på ett grundligt sätt. Författaren skriver att det finns två urvalstekniker, dessa 
kallas för sannolikhetsurval och osannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet bygger på 
att forskaren har en föreställning om att de människor som ingår i urvalet fungerar 
som ett representativt snitt av människorna för populationen i helhet. 
Osannolikhetsurvalet innebär inte att de människor som ingår i urvalet representerar 
populationen. 
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För denna studie valde vi att göra observationer på barn på två förskolor i en stad i 
Mellansverige. I förskola 1 finns det fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar i 
åldrarna 1-2 och två syskonavdelningar i åldrarna 3-5. De observationer som 
genomfördes inomhus skedde på en av de två syskonavdelningarna där det fanns 20 
barn. I de observationer som genomfördes utomhus observerades något fler barn då 
båda syskonavdelningarna lekte tillsammans. Förskola 2 består av två avdelningar 
och observationerna gjordes på de båda avdelningarna. I denna förskola finns det 
barn i åldrarna 1-5 och avdelningarna är ålderskategoriserade, i avdelning 1 finns det 
barn i åldrarna 1-3 och i avdelning 2 barn i åldrarna 3-5. Totalt fanns det 30 barn på 
förskolan, men under vissa dagar var det färre barn på grund av ledighet eller 
sjukdom. Anledningen till att vi gjorde detta urval var på grund av den begränsade 
tid vi hade till förfogande till studien. Vi är medvetna om att ett bredare urval hade 
kunnat ge ett bredare och säkrare resultat. Vi tog kontakt med vår urvalsgrupp via 
mail och telefon. 
 
Tabell 1: Observationer gjorda vid förskola 1 och 2. 

  
Antal barn som 

observerats 
Antal 

flickor 
Antal 

pojkar 
Barnens 

ålder 
Antal observationer 

vid utomhuslek 

Antal 
observationer vid 

inomhuslek 

Förskola 1 28 12 16 3-5 år 5 5 

Förskola 2, avd 1 15 7 8 1-3 år 4 1 

Förskola 2, avd 2 15 8 7 3-5 år 4 1 

Totalt   58  27  31  1-5 år  13  7 

 
Vi gjorde detta urval och valde dessa förskolor på grund av att förskola 1 är en av våra 
partnerskolor och förskola 2 kom vi i kontakt med i hjälp av vår partnerskolas 
handledare som har arbetat där förut. Denscombe (2009) kallar detta för 
bekvämlighetsurval. Vilket innebär att urvalet görs utifrån de första människor som 
finns till hands. Det innebär även att forskaren har tillgång till begränsade resurser i 
form av pengar och tid. Stukat (2005) skriver att storleken på urvalet är svårt att 
bestämma. Urvalet kan bestämmas av hur mycket forskaren orkar med att utföra och 
hur de ska använda sina insamlade data. Författaren menar att om forskaren vill göra 
statistiska undersökningar bör omkring 30 personer finnas med i 
undersökningsgruppen. 

3.4  Databearbetning och analysmetod 

Bjorndal (2005) skriver att analys innebär klassificering och jämförelse, förenkling, 
klartläggning av mönster samt en förklaring av orsakerna till dessa mönster och en 
bedömning av konsekvenserna av detta. Att analysera innebär att fokusera på något 
och förbise det andra. Det går inte att analysera allt som har uppstått i en situation. 
Att analysera innebär att vi medvetet väljer ut faktorer som vi upplever vara 
relevanta. Denscombe (2009) skriver att analys innebär att forskaren söker efter det 
som ligger under ytan i det insamlade materialet. Det som förklarar vad saker och 
ting är och hur det fungerar. Forskaren ska analysera data för att förklara det som 
uppstår i materialet samt komma fram till vissa allmänna principer. Bjorndal (2005) 
menar att analysen kan vara kvantitativ eller kvalitativt inriktad. Fokus kan ligga på 
mönster som kan beskrivas med siffror eller mer på förståelsen där siffrorna inte är 
lika viktiga. Vi gjorde en kvalitativt inriktad analys då vi var intresserade av vad som 
kan påverka att barn leker könsintegrerat eller könssegregerat. 
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Denscombe (2009) skriver om hur processen går till vid analys av kvalitativ data. 
Analysen inbegriper dessa fem steg: förberedelse av data, förtrogenhet med data, 
tolkning av data (utveckla koder och kategorier), verifiering av data och presentation 
av data. Förtrogenhet med data innebär att forskaren ska läsa igenom sina textdata. 
Detta är viktigt för att forskaren ska få en känsla för den insamlade data och fördjupa 
sig i detaljerna. När forskaren sedan är förtrogen med data börjar sedan 
tolkningsprocesserna. Denna process inbegriper att koda data, kategorisera dessa 
koder, identifiera teman och samband bland dessa koder och kategorier samt att 
utveckla begrepp och komma fram till generella uttalanden. Forskaren letar efter 
uppenbara samband och trender. Vi förberedde och organiserade vår insamlade data 
genom att vi skrev in våra anteckningar från våra observationer i ett Word-
dokument. De kategoriserades först efter förskola 1 och 2, sedan efter observation 1, 
2, 3, 4 och 5. När vi hade läst igenom våra observationer märkte vi att det fanns en 
variation i vilka/vilken som barn lekte med. De lekte själva, med endast flickor, med 
endast pojkar, i könsblandade grupper eller med pedagogen. Utifrån vårt syfte och 
forskningsfrågor bildade vi två kategorier i resultatpresentationen: barn leker 
könsintegrerat och barn leker könssegregerat. Tiden när barnen leker ensamma var 
inte relevanta för denna undersökning, men vi är medvetna om att barnen inte alltid 
leker i grupper av andra barn utan de leker även själva. Vi bildade sedan en 
färgkodning utifrån dessa kategorier. Det var då lätt att få en överblick över 
resultatet. Med hjälp av dessa färgkoder bokförde vi hur lång tid barnen lekte med 
varandra under observationerna. Vi räknade hur lång tid varje enskilt barn hade 
ingått i dessa kategorier under våra observationer. De tider vi fick fram 
sammanställde vi i en tabell, en för förskola 1 och den andra för förskola 2. Vi 
skapade två kolumner, en för utomhusleken och en för inomhusleken. Sedan delade 
vi upp det i könsegregerad lek och könsintegrerad lek där vi skrev in antal minuter 
som barnen lekte i dessa konstellationer. I den tid då barnen leker könsintegrerat är 
även den tid då barnen leker i lärarledda aktiviteten inräknad. När vi fått fram den 
totala tiden räknade vi ut andelen i procent.  
 
Vidare i analysen av datan kopplar forskaren den till sina forskningsfrågor, enligt 
Denscombe (2009). De nästa stegen i analysmetoden är verifiering och presentation 
av data. Verifieringen är viktig eftersom forskaren måste visa att de resultat som 
kommit fram är riktiga och trovärdiga. Det är därmed viktigt att forskaren visar 
forskningens trovärdighet. Presentation av data när det handlar om en kvalitativ 
studie kan ske på olika sätt. Det är även svårt att presentera alla sina resultat och 
forskaren bör vara selektiv. Framställningen kan ske genom tabeller, figurer eller 
skriftlig tolkning. Vi använde oss av tabeller och skriftlig tolkning för att verifiera och 
presentera vår insamlade data. 
 
Dencombe (2009) skriver om fördelarna och nackdelarna med kvalitativ analys. 
Fördelarna är att det insamlade datamaterialet är detaljerat och den ger även en 
giltig förklaring till saker och ting, eftersom den bygger på forskarens 
tolkningsskicklighet. Andra fördelar är att det finns en förankring i datamaterialet 
och analysen, de är förankrade i verkligheten. Kvalitativ analys tolererar även 
motsägelse och tvetydigheter, eftersom den återspeglas i verkligheten. Nackdelarna 
med kvalitativ analys är att den är mindre representativ då undersökningen 
genomförts på få verksamheter. Analysen och tolkningen av materialet är även 
kopplat till forskaren själv. En annan nackdel är att förklaringarna kan bli förenklade 
och att analysen tar lång tid. Stukat (2005) menar att en annan nackdel är att den är 
subjektiv då resultatet påverkas av den som utför forskningen. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Det finns olika metoder och tillvägagångssätt att använda sig av vid god forskning, 
enligt Denscombe (2009). Några av hörnstenarna för att bedöma 
forskningskvaliteten är reliabilitet och validitet. Vi har beaktat dessa i vår 
undersökning. Denscombe (2009) menar att validitet även kan kallas för 
trovärdighet, det handlar om precisionen och noggrannheten i data och hur 
forskaren kan visa att det data de har fått fram är exakta. Det finns vissa åtgärder 
som kan hjälpa forskaren att säkerställa att det insamlade data är med rimlig 
sannolikhet exakta. Dessa är triangulering, respondentvalidering och grundade data. 
Med hjälp av triangulering kan forskaren se på saker och ting från olika perspektiv. 
Forskaren kan använda sig av kontrasterande datakällor för att öka tilliten i deras 
data och även olika metoder. Respondentvalidering innebär att forskaren kan visa 
respondenten det data som de fått in och därmed validera resultatet. Grundade data 
innebär att forskaren tillbringat mycket av sin tid i fältarbete och fynden grundas på 
empirisk data. Forskarna har även granskat de visuella bilderna på ett detaljerat sätt 
och detta leder till trovärdighet. Vi har förhållit oss till detta genom att vi tillbringat 
vår tid i fältarbete. Vi observerade på plats för att validera våra resultat. Vi har 
undersökt och iakttagit barn på förskolor för att validera våra data. Vi har även 
använt oss av triangulering då vi genomförde våra observationer på två olika 
förskolor för att få ett bredare perspektiv. I vår studie har vi även jämfört våra 
insamlade data med tidigare forskning inom ämnet, vi har jämfört detta med vårt 
material och hittat både likheter och skillnader. Vi har tydligt granskat de visuella 
bilderna genom att vi dokumenterat det i ett observationsschema som vi hade 
förberett oss med till observationen. Denscombe (2009) skriver att validitet även 
handlar om datas lämplighet i förhållande till forskningsfrågorna som undersöks, om 
det som ämnades undersökas verkligen var det som undersöktes. Vi bokförde endast 
det som vi skulle observera, vilka barnen lekte med och vad de lekte med. Vi använde 
oss av ett observationsschema för att se till att vi följde vårt syfte och 
forskningsfrågor. Stukat (2005) skriver att en felkälla inom validitet kan uppstå om 
respondenten inte är ärliga i sina svar. Detta var en anledning till att vi valde att göra 
observationer, då dessa undersöker vad människor gör och inte vad de säger. 
 
Denscombe (2009) skriver att reliabilitet också kan kallas för generaliserbarhet. På 
grund av att kvalitativ forskning genomförs på intensiva studier av några få fall, kan 
frågor uppstå om hur sannolikt det är att dessa resultat kan uppstå på andra 
verksamheter och hur representativa de är. Vi genomförde våra observationer på två 
olika förskolor på två olika områden och därmed anser vi att sannolikheten i dessa 
resultat kan uppstå på andra förskolor. Stukat (2005) skriver att reliabilitet innebär 
tillförlitlighet, kvalitén på det som undersökts. Det finns ett antal reliabilitetsbrister 
som en undersökning kan ha: yttre störningar och feltolkning av frågor och svar. Det 
finns olika sätt för att säkra en undersöknings reliabilitet: forskaren kan upprepa 
mätningen och två eller flera personer kan göra mätningen. Vi säkrade 
undersökningens reliabilitet genom att vi upprepade mätningen under fem dagar. Vi 
var två personer som genomförde observationer på två förskolor. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Denscombe (2009) skriver att vid forskningen ska forskarna vara etiska. De ska både 
vara etiska vid insamlingen av data, vid dataanalysen och vid publiceringen av 
rapporten. Det är därför viktigt att forskaren respekterar respondenternas värdighet 
och rättighet. Det är även viktigt att arbetet sker på ett ärligt sätt och där respekt 



 

 23 

finns för respondenternas integritet. Vi har handlat i enlighet med god etisk 
forskningssed då vi under utformningen av detta examensarbete hela tiden har haft 
de forskningsetiska principerna i åtanke som Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram. I 
Vetenskapsrådet kan man läsa om de fyra allmänna huvudkraven. Samtyckeskravet 
betyder att respondenterna innan observationerna genomförs informeras om att de 
när som helst kan välja att avbryta sin medverkan då det är helt frivilligt, detta har vi 
beaktat då vi informerade om detta i vårt missivbrev. De kunde när som helst avbryta 
sin medverkan i undersökningen. Informationskravet innebär att respondenterna får 
information om vilket syfte studien har samt villkoren för deras deltagande. I 
missivbrevet beaktades detta då vi beskrev vårt syfte med studien och när och hur 
observationerna skulle genomföras. Konfidentialitetskravet betyder att det i studien 
inte ska framgå vilka barn som deltagit eller vilken förskola observationerna utförts. 
Detta har vi beaktat eftersom det inte framgår i studien vilka som har deltagit eller på 
vilka förskolor observationerna har ägt rum. Nyttjandekravets syfte är att se till att 
materialet i examensarbetet inte används i något annat forum än just detta. Detta har 
beaktats då resultatet av studien endast kommer att användas i detta examensarbete. 
 
Bjorndal (2005) skriver att etik och där respondenten visar respekt för de människor 
som observeras är viktigt i varje observationsarbete. Respekt ska i första hand visas 
mot barn, men även deras föräldrar, verksamheten och kollegor. Etik innebär att ha 
ett reflekterande förhållningssätt gentemot världen. Den som ska observera och tar 
hänsyn till etik låter sig styras av respekt för människans enskilda integritet. 
Integritet handlar om människans inre zon av känslor, tankar och egenskaper som 
varje människa har rätt att bestämma över. Denna zon skiljer sig åt från person till 
person, observatören bör därför iaktta och försöka avgöra när den gränsen är nära att 
överstiga. En pedagogisk observation innebär inte att observera och bedöma allt som 
uppstår. Det är även viktigt att observationen som sker har en koppling till syftet. 
Etiska överväganden vid observationer ska ske över den plats som observationerna 
sker, på vilket sätt de ska genomföras, i vilken omfattning de görs och hur 
observationsmaterialet ska användas. 

4 Resultat 
I detta avsnitt sker en presentation av våra resultat. Resultatpresentationen kommer 
att delas upp i två avsnitt, förskola 1 och förskola 2. 

4.1 Resultatpresentation 
Vi har valt att presentera resultaten från våra observationer under följande teman: 
Barn leker könsintegrerat och Barn leker könssegregerat. I temat Barn leker 
könsintegrerat ingår lärarledda aktiviteter. Med lärarledda aktiviteter avser vi 
aktiviteter som pedagogen skapat till exempel traditionella lekar såsom Istappen och 
En Bonde i Vår By. Pedagogen kan även ha gått in i en aktivitet som startats av 
barnen och styrt om den på grund av konflikter som uppstått. 

4.1.1 Förskola 1 

Denna förskola är belägen i ett mångkulturellt område där det svenska språket ligger 
i fokus. Förskolan består av fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar och två 
syskonavdelningar. Observationerna genomfördes inomhus på den ena 
syskonavdelningen, där barnen är mellan 3-5 år. Vid uteleken genomfördes 
observationerna på alla barnen som var ute och lekte oavsett vilken syskonavdelning 
de tillhörde.  
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Tabell 2: Tid som barnen lekte könsintegrerat samt könssegregerat vid förskola 1. 

Förskola 1 
Lek utomhus            

(flickor: 12, pojkar: 16) 
Lek inomhus      

(flickor: 9, pojkar:11) 

Könssegregerad lek 1460 minuter 1150 minuter 

Könsintegrerad lek 2730 minuter 760 minuter 

Total tid för observation 4190 minuter 1910 minuter 

Andel (%) Könsseg. lek 35 % 60 % 

Andel (%) Könsint. lek 65 % 40 % 

 
Barn leker könsintegrerat 
Den största delen då flickor och pojkar lekte tillsammans skedde i sandlådan eller i 
aktiviteter där hinkar och spadar användes. Några sådana exempel var: när två 
pojkar och tre flickor lekte i sandlådan tillsammans och när två flickor och en pojke 
hade kalas i sandlådan. Vid ett annat tillfälle byggde en flicka och en pojke sandslott. 
Fem pojkar och två flickor fyllde hinkar med vatten med hjälp av spadar som de 
sedan hällde i ett hål som de hade grävt i sandlådan. En pojke och två flickor krattade 
sand tillsammans.  
 
Andra tillfällen då barnen lekte könsintegrerat var när de lekte jaga eller åkte 
rutschkana. Observationerna visade att tre flickor och tre pojkar lekte jaga 
tillsammans samt att fyra pojkar och tre flickor åkte rutschkana. Vid ett annat tillfälle 
cyklade tre flickor och en pojke, de lekte cykeljaga. Vid uteleken observerades även 
två flickor och en pojke som lekte mamma, pappa och barn. Pojken föreställde 
pappan och cyklade iväg till jobbet, medan de två flickorna som föreställde mamma 
och barnet var hemma och lagade mat.  
 
När flickor och pojkar lekte tillsammans inomhus var leken mamma, pappa och barn 
den övergripande aktiviteten, vid flera tillfällen observerades en stor grupp barn som 
lekte denna lek. Ett exempel är när fyra pojkar och tre flickor lekte mamma, pappa 
och barn i dockvrån. En annan rollek som förekom var när tre pojkar och en flicka 
lekte detektiver. 
 
Andra aktiviteter som flickor och pojkar tillsammans utförde var att spela spel, rita, 
pyssla och titta i böcker. Exempel på detta var när två pojkar och en flicka tittade i en 
bok samt när två pojkar och tre flickor ritade. Vid andra tillfällen klippte och 
klistrade två flickor tillsammans med en pojke. En pojke och tre flickor bakade med 
trolldeg. Observationerna visade även att en pojke och en flicka spelade memory, 
dessa två barn lekte även med dockhuset tillsammans. Det fanns även tillfällen där 
flickor och pojkar lekte med konstruktionslekar såsom briomec. Vid ett tillfälle 
byggde fyra pojkar och en flicka med briomec.  
 
Under den könsintegrerade leken fanns även pedagogen med i så kallade lärarledda 
aktiviteter. Observationerna visade fyra pojkar och två flickor som hade lövkrig, 
pedagogen gick in i aktiviteten och styrde om den på grund av konflikter som 
uppstod. Pedagogen upplevde leken som stökig och började istället tillsammans med 
barnen att samla ihop löven i en stor hög med hjälp av krattor och spadar. När 
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pedagogen kom in i aktiviteten ökade antalet flickor och pojkar. När de krattade 
löven deltog nio pojkar och sju flickor. En annan pedagog startade även en 
längdhopptävling där två flickor och tre pojkar deltog. 
 
Barn leker könssegregerat 
När pojkar lekte med varandra utomhus skedde leken långt ifrån pedagogerna, lekar 
som brottning och fäktning med pinnar skedde uppe på eller bakom en stor kulle 
som finns på förskolans gård. Vid ett tillfälle observerades sex pojkar som lekte 
brottningen på kullen. Vid ett flertal tillfällen fäktades dem även med pinnar. En 
annan aktivitet som pojkarna ägnade mycket tid åt var cykling. Observationerna 
visade att en stor grupp av åtta pojkar cyklade runt på gården.  
 
Observationerna visade att pojkar lekte i sandlådan tillsammans. Två pojkar lekte 
med bilar i sandlådan, de lastade bilarnas släp med sand, körde sedan iväg dem en 
bit och lastade av sanden så att det bildades en hög. Två pojkar grävde gropar i 
sandlådan som de sedan hoppade i. Tre pojkar samlade vatten i hinkar. 
 
Inomhus var det konstruktionslekar som pojkarna ägnade sig mest åt, de byggde till 
exempel med lego, briomec och tågbana. Observationerna visade att fyra pojkar lekte 
med tågbana samt att två pojkar byggde med lego. Vid ett annat tillfälle byggde fem 
pojkar med briomec i bygghörnan. Två pojkar byggde även med kaplastavar. Stor del 
av tiden lekte de även med bilar och spelade dator. Observationerna visade att tre 
pojkar spelade spel på datorn. De turades om att vara den som spelade och de andra 
tittade på. Vid ett flertal tillfällen observerades fyra pojkar som lekte med bilar. 
Pojkarna lekte även andra lekar, några som observerades var när två pojkar spelade 
bowling och när tre pojkar lagade mat inne i dockvrån. Vid ett tillfälle bakade två 
pojkar med trolldeg. 
 
Majoriteten av flickorna lekte stillsamma lekar både utomhus och inomhus. Den 
största delen av tiden utomhus spenderade flickorna i sandlådan, de byggde 
sandkakor, anordnade kalas, lagade mat, lekte kiosk osv. Observationerna visade att 
tre flickor lekte i sandlådan, de gjorde kakor och anordnade kalas. Vid ett annat 
tillfälle lekte sju flickor i sandlådan samt fem flickor lagade mat. I sandlådan 
klättrade även tre flickor i klätterställningen samt två flickor åkte i rutschkanan. Vid 
ett annat tillfälle gick två flickor balansgång runt sandlådan.  
 
Om flickorna använde cyklarna skedde det i samband med lekar som mamma, pappa 
och barn eller affär. Observationerna visade att fem flickor cyklade och lekte mamma, 
pappa och barn. De hade tre cyklar och de turades om att åka till jobbet eller affären. 
Observationerna visade även att tre flickor som samlade vatten i hinkar som de sedan 
använde till att måla huset med hjälp av penslar. Vid ett annat tillfälle letade tre 
flickor efter nyckelpigor i buskaget samt två flickor som hoppade hoppboll.  
 
Inomhus ägnade flickorna den största delen av tiden till att leka omvårdnadslekar 
såsom mamma, storasyster och lillasyster eller fröknar och barn, i samband med 
dessa lekar klädde de ofta ut sig i förskolans utklädningskläder. Observationerna 
visade att fyra flickor lekte fröknar och hade samlingar samt sjöng julsånger. Vid 
andra tillfällen klädde två flickor ut sig till prinsessor, vid nästa observationstillfälle 
hade tre flickor tillkommit till leken. Fyra flickor lekte mammor med barn, de gick 
runt med barnvagnar på avdelningen. Barbiedockor och andra dockor var leksaker 
som ofta användes av flickorna. Vid ett flertal tillfällen lekte två flickor med Barbie i 
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dockvrån. Observationerna visade även tre flickor som lekte med Barbie. Andra 
aktiviteter de ägnade sig åt var att baka med trolldeg samt pyssla och rita. Exempel 
på det är när två flickor pysslade. Vid ett annat tillfälle pysslade fyra flickor samt 
bakade med trolldeg. Observationerna visade även två flickor som lekte affär. Vid 
andra tillfällen la två flickor pussel och tre tittade i en bok. 

4.1.2 Förskola 2 

Denna förskola är en ur- och skurförskola där utomhuspedagogik är i fokus. Den är 
belägen i ett villaområde. Förskolan är indelad i två avdelningar efter barnens ålder, 
en småbarnsavdelning och en syskonavdelning. Observationerna genomfördes på 
alla barn som fanns tillgängliga på förskolan vid observationens tidpunkt. Fyra 
observationer genomfördes på eftermiddagen och utomhus, endast en observation 
genomfördes inomhus. Vid inneleken under dag fem var inte barnen uppdelade efter 
deras ålder, utan de befann sig i olika rum efter förskollärarnas omdöme om barnens 
kompisval, ålder och vilka barn som passar att vara i samma rum. Barnen var 
uppdelade i tre rum, avdelning 1, Solrummet och avdelning 2. Solrummet är ett rum 
där barnen kan pyssla och måla. Observationerna genomfördes i alla dessa rum. 
 
Tabell 3: Tid som barnen lekte könsintegrerat samt könssegregerat vid förskola 2. 

Förskola 2 
Lek utomhus            

(flickor: 15, pojkar: 15) 
Lek inomhus     

(flickor: 15, pojkar:15) 

Könsegregerad lek 3360 minuter 690 minuter 

Könsintegrerad lek 1640 minuter 340 minuter 

Total tid för observation 5000 minuter 1030 minuter 

Andel (%) Könseg lek 67 % 67 % 

Andel (%) Könsint lek 33 % 33 % 

 
Barn leker könsintegrerat 
Observationerna visade att flickor och pojkar lekte tillsammans i sandlådan. Exempel 
på detta är när två flickor och en pojke lekte tillsammans i sandlådan, de grävde sand 
och hällde ner det i hinkar. Vid ett annat tillfälle grävde två flickor och en pojke och 
gjorde sandkakor tillsammans i sandlådan. 
 
En annan aktivitet som de ingick i var när de ritade. Under ett tillfälle ritade sju 
pojkar och två flickor. De ritade bilder inför Halloween och samtalade och 
diskuterade sina bilder med varandra. Ett annat exempel var när en pojke och fyra 
flickor ritade. De samtalade om deras teckningar medan de ritade. Barnen lekte även 
tillsammans med leksaksdinosaurier under uteleken. Observationerna visade att fyra 
pojkar och en flicka lekte med dessa.  
 
Barnen ingick även i lekar som var aktiva såsom jaga och klättring. Exempel på detta 
var när tre pojkar och en flicka klättrade i ett träd samt när tre pojkar och en flicka 
klättrade. Vid ett annat tillfälle klättrade en flicka och en pojke i ett träd som står på 
gården. En pojke och två flickor lekte även inte nudda mark. Observationerna visade 
även att fyra flickor och två pojkar lekte med ett hopprep. Ett barn höll i hopprepet 
och gjorde en slingrig orm som resten av barnen skulle hoppa över. Vid ett annat 
tillfälle lekte en flicka och två pojkar jaga ute på gården. 
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Barnen lekte även traditionella lekar såsom Björnen sover tillsammans. 
Observationerna visade att fem pojkar och en flicka lekte detta. Vid ett annat tillfälle 
under uteleken lekte en pojke och en flicka tillsammans. Pojken sa till flickan: ”Ska vi 
leka Batman? Du kan vara Batwoman och jag Batman.” De lekte sedan denna lek 
tillsammans. 
 
Under den könsintegrerade leken uppstod även lärarledda aktiviteter. 
Observationerna visade pedagogen samt två pojkar och en flicka som städade i en 
”utomhussovkoja” tillsammans.  Barnen bar undan och lämnade sovunderlagen som 
de hade sovit på. En pedagog startade upp en lek tillsammans med ett antal barn. 
Leken heter En Bonde i Vår By. I denna lek fanns det barn av olika åldrar och sju 
pojkar samt sju flickor deltog i leken. En annan lärarledd aktivitet som uppstod var 
när två förskollärare höll i ett hopprepp. I början av leken hoppade två flickor i 5-
årsåldern hopprep. Efter ett tag anslöt sig ytterligare tre flickor och fem pojkar. 
Under inomhusleken läste en pedagog en bok för en pojke och tre flickor. 
 
I inneleken var barnen uppdelade i tre olika rum. På Avdelning 1 lekte en pojke och 
en flicka tillsammans, de lekte att soffan var en rutschkana då de kanade ner från 
den. Under ett annat tillfälle spelade en pojke och en flicka ett memory-spel 
tillsammans. Observationerna visade även att en pojke och en flicka byggde med lego 
tillsammans. På Avdelning 2 byggde två pojkar och en flicka med lego tillsammans, 
de byggde ett stort skepp. I Solrummet lekte två pojkar samt en flicka tillsammans. 
De lekte kurragömma och de pysslade.  
 
Barn leker könssegregerat 
Observationerna visade fem pojkar som lekte tillsammans på en kulle i en liten skog 
som ligger längre bort från pedagogerna. De jagade varandra och lekte Batman. 
Pojkarna klättrade även i träd vid ett flertal tillfällen. Exempel på detta är tre pojkar 
som klättrade samt fyra pojkar som klättrade i trädet. Vid andra tillfällen klättrade 
två samt tre pojkar i trädet. Det fanns tre pojkar som lekte under flera tillfällen 
tillsammans. Dessa tre pojkar klättrade först i ett träd, sedan lekte de med pinnar 
som föreställde svärd. Observationerna visade även andra pojkar som lekte med 
svärd.  
 
Vid ett annat tillfälle klättrade fyra pojkar på en sten. Pojkarna tillbringade även sin 
lektid i sandlådan. Observationerna visade två pojkar som lekte i sandlådan. Vid 
andra tillfällen lekte fem pojkar i sandlådan samt två pojkar som lekte affär i 
sandlådan. Två pojkar lekte även med plastdjur i sandlådan. Tre pojkar lekte även 
med traktorer på utegården. Observationerna visade även två pojkar som lekte 
biltävlingar. Vid ett annat tillfälle lekte fyra pojkar med pappersflygplan som de hade 
vikt själva. 
 
Pojkarna ingick även i olika aktiva lekar. Observationerna visade till exempel tre 
pojkar som rullade nedför en backe samt tre pojkar som hoppade längdhopp. Dessa 
pojkar hoppade med ett litet hopprep så endast en pojke kunde hoppa åt gången, de 
andra fick därmed vänta på sin tur. Fyra pojkar sparkade även boll tillsammans, 
Observationerna visade även tre pojkar som lekte den traditionella leken Björnen 
sover. Observationerna visade sex pojkar som satt och ritade. Vid andra tillfällen 
lekte även pojkarna tillsammans med dinosaurier.  
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I inneleken avdelning 1 spelade fyra pojkar spel tillsammans. Ytterligare två pojkar 
spelade spel tillsammans, dessa pojkar lekte sedan i mysrummet där de hoppade och 
skuttade från soffan. Två av dessa pojkar spela sedan spel tillsammans. Tre pojkar 
lekte med en bilbana i mysrummet. I avdelning 2 spelade två pojkar spelet Hattfnatt 
tillsammans. Två andra pojkar spelade även ett spel tillsammans. Dessa pojkar 
byggde sedan med lego, de byggde ett hus tillsammans. Tre pojkar lekte i hemvrån 
tillsammans, de lekte att det var natt och att de skulle sova. 
 
Observationerna visade att flickor utomhus främst leker i sandlådan. En grupp av sex 
flickor lekte i sandlådan tillsammans, de samtalade och samspelade med varandra. 
De gjorde sandkakor, grävde i sanden och lekte affär. Vid de kommande tillfällena 
hade gruppen splittrats upp och de lekte nu i grupper av tre och två flickor. Vid flera 
andra observationer lekte flickor i sandlådan tillsammans, storleken på gruppen var 
varierande då de kunde leka två och två men även fem och fem. Flickorna ingick i den 
främsta delen av sin tid i grupper av tre. När de lekte i sandlådan grävde de och 
hällde ner sanden i hinkar, de gjorde även sandkakor och lekte affär. 
 
Vid ett tillfälle lekte en stor grupp av nio flickor tillsammans. De hade vikt ett varsitt 
papper till en solfjäder. Observationerna visade även två flickor som lekte med bilar. 
Vid ett annat tillfälle lekte två flickor med bilar utomhus. Flickorna lekte även 
kurragömma. Observationerna visade två flickor som lekte det. Vid ett annat tillfälle 
lekte tre flickor kurragömma. Observationerna visade även att flickor ritade 
utomhus. Fem flickor ritade tillsammans, de pratade om sina teckningar medan de 
ritade. Vid ett annat tillfälle ritade tre flickor. 
 
Vid ett tillfälle klättrade två flickor i ett träd. Observationerna visade två flickor som 
lekte tillsammans, de lekte att de hade gjort en trädgård med olika blommor. Under 
ett annat tillfälle lekte två flickor tillsammans, de lekte picknick och hade lagt ut en 
filt på en stor sten som de låg på. Flickorna hoppade även hopprepp utomhus. 
Observationerna visade två flickor som hoppade hopprepp tillsammans, de turades 
om med att ha hand om hopprepet och hoppa med det.  
 
I inneleken på avdelning 1 läste två flickor i en bok tillsammans. Två andra flickor 
läste en bok tillsammans vid ett annat tillfälle. Observationerna visade även två 
flickor som spelade pussel. Två flickor ritade även, de samtalade om de bilder de 
skapat. På avdelning 2 sydde två flickor på sina sykort. De sydde var och en för sig på 
sina sykort men de satt bredvid varandra vid samma bord. Dessa flickor läste sedan 
en bok tillsammans. 

4.2 Sammanfattning 

På förskola 1 var leken mer könsintegrerad utomhus än inomhus. Utomhus lekte 
barnen jaga och åkte rutschkana i könsintegrerade grupper. Inomhus var leken mer 
könssegregerad då pojkar lekte mest med bilar medan flickor lekte med Barbie eller 
pysslade. På förskola 2 var leken mer könsintegrerad än könssegregerad. På denna 
förskola lekte flickor och pojkar tillsammans utomhus med till exempel dinosaurier 
och i sandlådan. I könssegregerade grupper utomhus lekte pojkar tillsammans med 
pinnar och bilar och flickorna lekte affär i sandlådan.  Under utomhusleken på båda 
förskolorna lekte pojkarna längre ifrån pedagogerna medan flickorna lekte i 
sandlådan nära pedagogerna. På förskola 1 lekte barnen i lärarledda aktiviteter under 
ett fåtal tillfällen. Vid ett tillfälle gick en pedagog in i barnens lek och styrde om den 
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eftersom det uppstod konflikter i leken. I inomhusleken uppstod inga lärarledda 
aktiviteter på den här förskolan. På förskola 2 uppstod lärarledda aktiviteter såsom 
grupplekar och bokläsning.  

5 Resultatanalys och diskussion  
Här nedan diskuterar vi vår valda metod. En analys och diskussion av resultatet 
kommer även att beskrivas. En presentation av våra slutsatser, nya forskningsfrågor 
och pedagogisk relevans kommer även att beaktas. 

5.1 Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie. Bjorndal (2005) skriver att den 
kvalitativa metoden inte fokuserar på exakta siffror utan det handlar om en djupare 
förståelse av det som studerats. Denna typ av undersökning gav oss en djupare 
förståelse kring i vilken omfattning pojkar och flickor leker med varandra. Vi 
undersökte våra forskningsfrågor med hjälp av observationer. Denscombe (2009) 
skriver att observation är direkt och förlitar sig inte på vad människor säger att de 
gör eller vad de säger att de tänker. Vi var intresserade av vad barnen gör, vilken 
lekkamrat de väljer att leka med och därmed var observation som forskningsmetod 
ett passande val till denna studie. Men det hade även varit intressant att undersöka 
barnens syn på valet av sina lekkamrater samt deras känslor. Observationer bjuder 
inte in till respondenternas egna känslor och tankar bakom sina val utan dem vilar på 
forskarnas uppfattningar. 
 
Vi kunde dock ha genomfört fler observationer och utökat vårt urval, men på grund 
av den begränsade tiden valde vi att rikta in oss på en djupare förståelse av ämnet. 
Vår valda forskningsstrategi är även intresserad av en djupare förståelse och det 
viktiga är inte mängden. Det viktiga är inte kvantiteten utan kvaliteten. Denscombe 
(2009) skriver även att den kvantitativa forskningen förknippas med storskaliga 
situationer, och den kvalitativa med småskaliga situationer. 
 
En risk med observationer kan vara att forskaren stör den naturliga miljön, vi 
försökte förhindra detta genom att vara noga med platsen vi valde att göra 
observationen på och vi försökte att inta en skuggande roll. Denscombe (2009) 
skriver om olika roller som observatören kan ha vid en deltagande observation. 
Deltagande som observatör innebär att forskarens roll är känd för gruppen och den 
kan därmed få samtycke till undersökningen. Observatören har även en skuggande 
roll vid undersökningen. Vi hade fått samtycke från barnens föräldrar samt från 
pedagogerna på förskolan att göra denna undersökning. Vi tror att om vi däremot 
hade observerat pedagogerna med deras vetskap hade den naturliga miljön kunnat 
påverkas. De kanske blir mer medvetna om vad de gör och vad de säger och att dem 
vill visa upp sig från sin bästa sida. En annan risk med observationer kan vara att 
observatören generaliserar. Forskaren kan överanalysera det observerade och vid 
observationstillfällen kan forskaren förbise vissa händelser och endast söka och rikta 
in sig på just det som ska undersökas. En annan nackdel är att forskaren endast 
studerar det som respondenterna gör och inte vad de säger, deras inre känslor 
kommer inte till uttryck.  Men trots dessa nackdelar genomförde vi denna studie med 
hjälp av denna metod eftersom vi ville se vad de gör, vi ville undersöka vilka pojkar 
och flickor leker med.  Därmed var handlingen viktigare än tänkandet.  
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Vid våra observationer var vi förberedda med ett observationsschema. Det är viktigt 
att vara väl förberedd vid en observation då det är mycket som händer runtomkring 
en, den vanliga verksamheten pågår under tiden som observationen sker. Det är även 
svårt att ta in allt som sker, det finns en del som forskaren missar och det är viktigt 
att vara medveten om. Denscombe (2009) skriver om perception och att det är viktigt 
att ta i beaktande vid observationer. Med detta menas att om två forskare observerar 
samma situation kan resultat av detta skiljas åt på grund av perceptionen. Vi tog 
hänsyn till perceptionen då vi hade skapat ett tydligt observationsschema och vi var 
även insatta i vårt syfte och forskningsfrågor. 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

På förskola 2 skedde fyra observationer utomhus och endast en inomhus. Vi är 
medvetna om att denna tid inomhus inte är tillräcklig för att ses som trovärdig och 
den kommer därför inte tas med för analys och diskussion. När vi observerade såg vi 
även att barnen ibland lekte ensamma, detta har vi inte tagit med i denna studie då 
det inte var relevant för undersökningen. Vi vill även poängtera att könsintegrerade 
grupper kan ha olika konstellationer och innebörder. När en pojke leker tillsammans 
med fyra flickor uppstår inte samma integration som när fem pojkar och fem flickor 
leker tillsammans. 
 
Våra resultat visade att den vanligaste gruppkonstellationen vid könsintegrerade 
lekar var en flicka och flera pojkar. På förskola 1 byggde en flicka briomec 
tillsammans med fyra pojkar samt vid ett annat tillfälle lekte tre pojkar och en flicka 
detektiver. På förskola 2 lekte en flicka med dinosaurier tillsammans med fyra 
pojkar. Vid ett annat tillfälle lekte en flicka och fem pojkar leken Björnen sover. Vid 
enstaka tillfällen lekte en pojke tillsammans med flera flickor, på förskola 1 lekte en 
pojke mamma, pappa och barn tillsammans med tre flickor samt på förskola 2 ritade 
en pojke med fyra flickor utomhus. 
 
Aktiviteter där barn leker med barn av samma kön är mer könstypiskt än om de 
skulle leka med barn av det motsatta könet, enligt Fabes, Martin och Hanish (2003). 
Författarna menar att när pojkar leker med pojkar är den mer stereotyp än när 
flickor leker med flickor, pojkars lek är även stereotyp när de leker med flickor. 
Medan flickors lek med pojkar blir mindre stereotyp. Våra resultat visade att när 
barnen leker i könsintegrerade grupper är leken varierad. De kan både leka jaga samt 
mamma, pappa och barn. När pojkar och flickor leker tillsammans möts deras lek 
och de kan pröva på nya lekar och få nya upplevelser och erfarenheter. Vi har även 
noterat att när flickor och pojkar leker tillsammans kan innehållet skifta. På förskola 
1 observerades tre flickor och två pojkar rita tillsammans, dock var deras motiv 
stereotypa. Pojkarna ritade dinosaurier medan flickorna ritade prinsessor och skrev 
bokstäver. Våra resultat visade även att när barnen leker i könssegregerade grupper 
är leken mer könstypisk än när de leker könsintegrerat. På förskola 1 lekte pojkar 
med bilar och brottades, medan flickorna lekte med dockor och omvårdnadslekar. På 
förskola 2 klättrade pojkarna i träd och sparkade boll, medan flickorna ritade och 
hade picknick. Blakemore och Centers (2005) skriver att flickors lek associeras med 
omvårdnad och hushåll, och pojkars lek associeras med vapen, fordon och 
actionfigurer.  
 
Barn leker sällan i grupper utan något barn av samma kön, enligt Fabes, Martin och 
Hanish (2003). Detta kunde vi inte se i våra resultat, då vi i förskola 2 observerade 
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två flickor och en pojke som lekte tillsammans, en flicka och en pojke samt tre pojkar 
och en flicka. I förskola 1 observerades en flicka då hon tillsammans med några 
pojkar byggde med briomec.  Barn kan delta i olika gruppkonstellationer oavsett hur 
många barn av samma kön som är delaktiga. Utifrån vårt resultat kan vi se att det är 
barnets intresse för leken som är avgörande för om barnet går in i leken och inte 
gruppkonstellationen. Det som har stor betydelse är aktiviteten som pågår. 
 
Resultaten på förskola 2 visade att utomhusleken var mer könssegregerad än 
könsintegrerad. Förskolepojkar leker mer rörliga leker medan flickor leker i statiska 
lekar, pojkarna lekte pinnfäktning samt sparkade boll medan flickorna främst lekte i 
sandlådan. Mot bakgrund av Levy (1994) som lyfter fram att det finns könsskillnader 
rörande pojkars och flickors fysiska och sociala miljö kan vi anta att leken utomhus 
är mer könssegregerad på grund av att den består av större lekytor som inbjuder till 
aktivare och rörligare lek. Inomhus kan inte barnen vara lika rörliga och därmed ökar 
könsintegrationen. Resultaten för förskola 1 visade dock ett annat mönster, där ökade 
könsintegrationen utomhus medan den minskade inomhus. Rithander (1991) menar 
att pojkar och flickor leker på olika platser inomhus på förskola. Flickor leker 
exempelvis i det som kan kallas matrummet medan pojkar bygger i lekrummet. På 
förskola 1 byggde pojkarna i bygghörnan medan flickorna lekte i dockvrån. Både det 
som Rithander och Levy skriver är viktigt att beakta då det påverkar 
könsintegrationen och könssegregationen inomhus och utomhus. Martin och Fabes 
(2001) påpekar att det är situationen och leken som avgör om barnen går in i 
aktiviteterna eller inte. Tendensen kring om barnen leker könsintegrerat eller inte 
skiftar från dag till dag samt från situation till situation.  
 
På förskola 1 lekte barnen i könssegregerade grupper 35 procent utomhus och 60 
procent inomhus. De lekte i könsintegrerade grupper 65 procent utomhus och 40 
procent inomhus. På förskola 2 lekte barnen könssegregerat utomhus 67 procent och 
i könsintegrerade grupper 33 procent. Våra resultat visade att barnen leker i olika 
grupper inomhus och utomhus. Förskolas 2 resultat stämmer överrens med Neppl 
och Murray (1997) som skriver att från förskolan upp till skolan har studier visat att 
barn samlar sig i grupper som består av samma kön. Fabes, Martin och Hanish 
(2003) menar att barns kamratinteraktioner karaktäriseras av en preferens för 
samma könspartner. Barn i åldrarna 30-36 månader börjar leka med samma 
könspartner och denna preferens ökar ju äldre de blir. Även vi kunde se att 
könssegregationen börjar i denna ålder. När barnen är 1-2 år leker de inte i samma 
bemärkelse som de äldre barnen. När barnen sedan kommer upp i åldrarna 3-4 år är 
majoriteten av flickors och pojkars interaktion med barn av samma kön, enligt 
Martin och Fabes (2001). Över hälften av barnens interaktioner sker med barn av 
samma kön (50-60 procent), mindre än 10-15 procent av leken sker med barn av ett 
annat kön och resten består av lek med de båda könen. Ju äldre barnen blir desto 
mer ökar denna preferens.  
 
Våra resultat visade att det var i de fria lekarna som barnen främst lekte 
könssegregerat, när förskollärarna satte igång en aktivitet är barngruppen mer 
könsintegrerad. Svaleryd (2003) skriver att under den fria leken kan barnen själva 
välja aktiviteter och lekkamrater och det är just här som de väljer könsstereotypt, 
pojkar och flickor leker åtskiljt på speciella platser och med speciella leksaker. Vi kan 
se detta i våra resultat till exempel när förskolläraren satt igång leken En Bonde i Vår 
By i förskola 2, där deltog sju pojkar och sju flickor. I förskola 1 ingick barnen i 
lärarledda aktiviteter när de krattade löv med en pedagog och pedagogen satte även 
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igång aktiviteter för barn som inte visste vad de skulle leka. En annan pedagog 
startade även en längdhoppstävling där både flickor och pojkar deltog. Pedagogen 
har en viktig roll i detta avseende, de kan visa barnen att de kan leka könsintegrerat 
samt med andra leksaker än de könstypiska. Pedagogen har en viktig roll i det 
pedagogiska arbetet och kan visa barnen att de traditionella könsmönstren och 
förväntningarna inte ska styra deras val utan deras eget intresse och vilja är det som 
är viktigt. Svaleryd (2003) menar även att pedagogen har en viktig roll i förskolan då 
de ska motverka traditionella könsmönster och tillåta barn utveckla sina egna 
intressen utan hänsyn till deras kön. Freeman (2007) skriver om den vuxnes roll och 
menar att barn borde bli uppmuntrade att göra sin val utifrån deras intressen, inte 
utifrån de stereotyper som görs av media.  
 
Enligt Svaleryd (2003) hämmas barnens erfarenheter, utveckling och lärande när de 
väljer lekar och lekkamrater efter stereotyper. Om de tidigt visar ett 
könsstereotypiskt beteende kommer det förmodligen forma barnens framtid. Mot 
bakgrund av det som Svaleryd skriver vill vi lyfta fram att det är viktigt att pedagogen 
vidgar barnens erfarenhetsvärld och att de får använda sig av alla sina förmågor. 
Flickor behöver inte alltid leka stillsamma lekar och pojkar i aggressiva lekar. De ska 
få samma möjligheter att utvecklas och läras. Fabes m.fl. (2003) menar att de olika 
socialisationserfarenheter som pojkar och flickor upplever leder till att de utvecklas 
på olika sätt. Könsegregation påverkar barnens utveckling då den styr deras intressen 
och erfarenheter samt begränsar de aktiviteter de ingår i. Flickor och pojkar bildar 
därmed olika beteenden och samspelsstilar och normer. Utifrån det Fabes m.fl. 
skriver menar vi att barn inte ska hämmas i sin utveckling på grund av deras kön. 
Alla barn ska ha lika möjligheter att utvecklas. 
 
Genus skapas i samspel med människor, enligt Berner (2004). Säljö (2005) skriver 
om Vygotskij som menar att människan går igenom en biologisk- och en 
sociokulturell utvecklingslinje. Människan formas av sin kultur och miljö men även 
utifrån den sociala kontext denne befinner oss i. Vi håller med författarna om att vi 
inte endast är biologiska varelser och går igenom olika stadier i vår utveckling, utan 
människans utveckling är socialt förankrad. På grund av att den är social och att vi 
formas av vår kultur, så är människor olika varandra. Detta kan vi se i vårt resultat, 
där en flicka i förskola 2 lekte tillsammans med tre pojkar när de lekte med 
dinosaurier och i förskola 1 byggde flickor med briomec. Trots att dinosaurier och 
konstruktionslekar som briomec kan ses som pojkleksaker så lekte även flickor med 
det. I förskola 1 lekte även flickorna jaga med pojkarna. Rithander (1991) skriver att 
pojkar leker med konstruktionslekar och de leker ofta med rörliga leksaker. 
Författaren menar även att pojkarna är mer aktiv och rörligare än flickorna. Våra 
resultat visade till exempel en flicka som lekte med briomec och andra flickor som 
lekte jaga. Detta visar att det finns flickor som leker konstruktionslekar och är 
rörliga. Barn är olika, de har olika intressen och kommer från olika livsmiljöer. 
Ambjörnsson (2008) menar att vi inte föds till en kvinna eller man utan det är något 
som vi blir. Detta håller vi med om då fostran, miljön och det vi gör påverkar hur vi 
blir.  
 
Våra resultat visade en flicka som lekte med briomec, en pojke som lekte med 
dockhus och en flicka som lekte detektiv med en stor grupp pojkar. Detta visar att det 
som avgör barnens val att leka könsintegrerat eller könssegregerat kan vara deras 
leksaks- och aktivitetspreferenser. Det är barnets intresse för leken eller leksaken 
som styr, det har ingen betydelse om det är en flicka eller pojke som leker leken eller 
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med den leksaken som intresserar barnet. Barnet går in i leken oavsett eftersom det 
är intresset och viljan som styr. Men eftersom barn oftast leker könssegregerat kan 
det bero på att deras intresse och erfarenheter är snäva. De flesta flickor och pojkar 
har olika intressen och därför uppstår könssegregationen. Brody (1999) antyder att 
det inte finns ett givet svar på varför barn främst leker med barn från samma kön. 
Det kan bero på olika leksaks- och aktivitetspreferenser. Det kan även bero på 
könsskillnader i de sociala färdigheterna och skillnader i deras lekstil. 
 
Enligt Nelson och Nilson (2002) är föräldrar viktiga aktörer i barnens 
socialisationsprocess. Författarna menar även att barnen själva är viktiga aktörer. De 
påverkar vad de vill leka med och vilka leksaker de vill ha. Mot bakgrund av det som 
författarna skriver menar även vi att det som även kan avgöra barnens val att leka 
könsintegrerat eller könssegregerat är de vuxnas förhållningssätt. Freeman (2007) 
menar att barn konstruerar sin förståelse för kön under förskoleåren. De vet vad de 
förväntas leka med och med vilka. Vi tror att denna förståelse kan ha kommit från 
någon, de har påverkats av någon och anammat detta beteende. På grund av att barn 
imiterar varandra samt de vuxna är det viktigt att vi är medvetna i hur vi 
kommunicerar och tilltalar barnen, samt hur vårt kroppsspråk föreställs. Därmed bör 
en genusmedveten pedagogik prägla förskolans verksamhet. Svaleryd (2003) skriver 
att genuspedagogik innebär att pedagogen blir medveten om sina egna normer och 
hur detta påverkar undervisningen. Det handlar även om att finna metoder och 
arbetsmaterial för att ge flickor och pojkar samma möjligheter till kunskap, 
utveckling och social kompetens. 
 
När barnen börjar på förskolan har de med sig värderingar och normer över vad som 
är rätt och fel, enligt Rithander (1991). De har tidigt i livet lärt sig av sina föräldrar 
och syskon, vad flickor och pojkar ska göra, hur de ska vara, hur de förväntas vara 
och vad de tycker om. Dessa värderingar späds på utifrån det som böcker och TV 
skildrar hur pojkar och flickor ska vara. De normer och värderingar som barnen har 
med sig påverkar deras val av aktiviteter och leksaker, men även i hur de bemöter de 
andra barnen. I observationen på förskola 2 lekte en pojke och en flicka tillsammans. 
Under uteleken under dag 1 sa pojke till flickan: ”Ska vi leka Batman? Du kan vara 
Batwoman och jag Batman.” De lekte sedan denna lek tillsammans, de sprang runt 
på gården. Här kan vi se att olika roller tillfaller pojken och flickan, pojken ska vara 
Batman och flickan Batwoman. 
 
Vi fann även skillnader i vårt resultat utifrån hur och med vad som flickor och pojkar 
leker. Neppl och Murray (1997) menar att det finns sociala skillnader i flickors och 
pojkars lek. Flickor leker i mindre grupper, helst i par där barnen är i samma åldrar. 
Pojkar leker i större grupper som är hierarkisk ordnade. I våra resultat kunde vi inte 
se detta, då barnen oftast lekte i större grupper, flickor som pojkar. I våra 
observationer såg vi snarare att det var flickorna som lekte i större grupper, medan 
pojkarna höll sig främst med pojkar. 
 
Enligt Brody (1999) består pojkars lek av intensiva och stora ögonblick, där en typisk 
lek kan vara att springa och jaga eller organiserade lagsporter. Deras lek består oftast 
av kontroll och tävlingar. Detta såg vi under våra observationer, till exempel under en 
observation i förskola 1 när pojkarna lekte med varandra utomhus. De lekte långt 
ifrån pedagogerna, lekar som brottning och fäktning med pinnar skedde uppe på 
eller bakom en stor kulle som fanns på förskolans gård. Även under observationen på 
förskola 2 lekte pojkarna längre ifrån de vuxna. En stor grupp av pojkar lekte 
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tillsammans i en liten skog som finns på utegården där de jagade varandra och lekte 
Batman. Under samma observation sågs tre pojkar leka med pinnar som de hade 
gjort om till svärd, även denna lek skedde längre ifrån de vuxna. Svaleryd (2003) 
skriver att pojkar leker långt ifrån de vuxne och de springer och tävlar. Fabes m.fl. 
(2003) menar att pojkar leker mer på offentliga platser och ingår i aktiviteter som 
har satts igång av andra barn. 
 
I förskola 1 lekte majoriteten av flickorna tillsammans i stillsamma lekar både 
utomhus och inomhus. Den största delen av tiden utomhus spenderade flickorna i 
sandlådan, de byggde sandkakor, anordnade kalas, lagade mat, lekte kiosk osv. 
Inomhus ägnade flickorna den största delen av tiden till att leka omvårdnadslekar 
såsom mamma, storasyster och lillasyster eller fröknar och barn, i samband med 
dessa lekar klädde de ofta ut sig i förskolans utklädningskläder. Barbiedockor och 
andra dockor var leksaker som ofta användes av flickorna. Andra aktiviteter de 
ägnade sig åt var att baka med trolldeg samt pyssla och rita. I förskola 2 tillbringade 
flickorna majoriteten av sin lektid i sandlådan och till att rita. Blakemore och Centers 
(2005) skriver att dockor och leksaker som fokuserade på hemmet ses som 
flickleksaker samt att deras leksaker associeras med omvårdnad och hushåll. 
Svaleryd (2003) skriver att flickor tycker om att rita och leka med dockor och våra 
observationer visade detta. 
 
Då flickor spenderar större delen av sin lektid i sandlådan leder det till att de leker 
närmre pedagogerna, då de vuxna oftast cirkulerar kring sandlådan. Fabes m.fl. 
(2003) påpekar att flickor leker närmre vuxna när de leker i stora grupper. Pojkar 
leker nära vuxna när de leker med flickor, detta kan bero på att flickor bara vill leka 
med pojkar när en vuxne är i närheten. Våra resultat visade att pojkar lekte med 
flickorna främst i sandlådan, sandlådan är den plats där de vuxna oftast befinner sig. 

5.3 Slutsatser 

Genom detta examensarbete har vi kommit fram till att barn i förskolan tillbringar 
sin lektid i både könsintegrerade och könssegregerade grupper. Det som har en stor 
påverkan på detta är inomhus- och utomhusmiljön. Resultaten på förskola 1 visade 
att barn leker mer i könsintegrerade grupper utomhus än inomhus. Detta kan bero på 
att inomhusmiljön är mer uppdelade i könsstereotypa rum. Rithander (1991) menar 
att pojkar och flickor leker på olika platser inomhus på förskola. Vi har sett att pojkar 
spenderar majoriteten av sin lektid i bygghörnan och flickor i dockvrån. På förskola 2 
var utomhusleken mer könssegregerad än könsintegrerad. Ett skäl till detta är att 
pojkar ingår i mer rörliga lekar utomhus än vad flickor gör, exempel på sådana 
rörliga lekar är brottning, jaga och pinnfäktning. Vi har kommit fram till att barnen i 
stor omfattning ingår i könsintegrerade lekar. Utifrån vårt resultat kan vi även se att 
det som avgör om barnen lekte könsintegrerat eller könssegregerat var deras 
intressen för leken eller leksaken och inte vem eller vilka barn som ingår i gruppen. 
Flickor kan leka med konstruktionslekar som biomec, som kan ses som pojkleksaker, 
och pojkar kan leka med dockhus som kan ses som flickleksaker. Vi har även kommit 
fram till att pedagogen själv har en viktig roll i det pedagogiska arbetet med genus. 
Det visade sig att när pedagogen hade startat upp en aktivitet med ett antal barn blev 
gruppen mer könsintegrerad än när barnen själva får välja. Pedagogen kan visa 
barnen att de kan leka könsintegrerat och i olika lekar och med olika leksaker.  
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5.4 Nya forskningsfrågor 

Vi gjorde endast observationer för att studera våra forskningsfrågor, detta kunde 
även ha kompletterats med intervjuer av pedagoger samt med barnen. När vi 
genomförde våra observationer noterade vi vart någonstans barnen lekte. Detta var 
inte relevant för denna studie men det gav oss funderingar kring vilka ytor och 
områden som barn leker på. Denna forskningsfråga skulle i sådana fall vara 
intressant att studera: Vart i förskolans miljö leker flickor och pojkar? 
 
Våra observationer ägde rum på två olika typer av förskolor. Den ena förskolan är 
belägen i ett mångkulturellt område där majoriteten av barnen har svenska som 
andraspråk. Den andra förskolan är belägen i ett villaområde där majoriteten av 
barnen har svensk bakgrund. När vi analyserade vårt insamlade material 
uppmärksammande vi att det fanns en skillnad i deras lek och val av lekkamrater. I 
en annan studie kunde denna forskningsfråga vara intressant att studera: Finns det 
några skillnader i vilken omfattning barn med invandrarbakgrund och barn med 
svenska som modersmål leker med det motsatta könet? 
 
En annan intressant aspekt att studera är hur flickor och pojkar kommunicerar med 
varandra i leken. Neppl och Murray (1997) skriver att barn visar mer social 
interaktion när de leker med barn av samma kön. När flickor leker med pojkar är de 
mer passiva och tillbakadragna. Pojkar och flickor skiljer sig även åt i hur de påverkar 
deras lekkamraters uppförande, pojkar är mer direkta i sina efterfrågningar medan 
flickor är mer indirekta. Flickorna använder sig av artiga efterfrågningar medan 
pojkar kan använda hot i sina krav. Denna forskningsfråga kunde därmed vara 
intressant att undersöka: Hur kommunicerar flickor och pojkar med varandra i 
leken? Det hade även varit intressant att studera hur flickor och pojkar hanterar sina 
leksaker. Vi har sett att när pojkar och flickor leker samma lek kan lekens huvudsyfte 
skiljas åt. Forskningsfrågan kan därmed lyda: Hur hanterar flickor och pojkar sina 
leksaker? När de leker tillsammans leker de verkligen samma sak? 

5.5 Pedagogisk relevans 

Vi vill lyfta fram detta citat för att visa på denna studies pedagogiska relevans, Lpfö 
98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) framhäver att: ”Förskolan skall motverka 
traditionella könsmönster och könsroller” (s. 7). Vi anser att pedagogerna har en 
viktig roll i detta avseende. Våra resultat visade att barn leker mindre könssegregerat 
när en vuxen har satt igång en aktivitet. Detta visar på pedagogens betydelsefulla roll. 
Vi anser att barnens lekval och val av lekkamrat inte ska ske utifrån det könstypiska, 
utan det ska göras utifrån deras eget val och intressen. Svaleryd (2003) skriver om 
genuspedagogik och menar att detta arbete handlar om att synliggöra, utveckla och 
problematisera barnens egna föreställningar och bilder kring kön. Detta är viktigt för 
att flickor och pojkar ska få möjlighet att välja sin framtid utifrån deras egen vilja och 
intressen. Vi anser att barn självklart får leka med barn av samma kön och 
könstypiska leksaker. Pedagogen kan dock vidga barnens erfarenhetsvärld och ge 
dem nya möjligheter att leka och utvecklas till det barn som dem vill vara utan att 
behöva ta hänsyn till de förväntningar och normer som finns i dagens samhälle. 
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Bilaga A:  
Missivbrev: 
 
Hej!  
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarutbildningen vid Mälardalens 
högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete och det kommer att handla om barns 
lekvanor utifrån ett genusperspektiv. Syftet med examensarbetet är att undersöka i 
vilken omfattning pojkar leker med pojkar och flickor med flickor. Vi kommer även 
att titta på vad barnen leker med. Detta kommer vi att undersöka genom 
observationer. Observationerna kommer att ske under en veckas tid, cirka en timma 
om dagen. 
 
Denna studie och en djupare förståelse för detta ämne är viktigt eftersom det i det 
centrala styrdokumentet för förskolan anges att verksamheten skall utformas på ett 
sådant sätt så att stereotypa könsmönster motverkas. Läroplan för förskola, Lpfö 
98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010): ”Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter 
att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller” (s. 5). 
 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsprinciper (2011) då vi informerar dig 
att informationen vi får in kommer att behandlas konfidentiellt. Barnens såväl 
förskolans namn kommer därför anonymiseras. De data vi får in kommer endast att 
användas i forskningssyfte. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och 
respondenten är villig att avbryta sitt deltagande när som helst. Kontakta oss eller 
lärarna på er förskola, om ni inte vill att ert barn ska delta eller vill avbryta 
deltagande i studien.  
 
Vid eventuella synpunkter och frågor kring vårt examensarbete, kontakta oss: 
Elin Thunberg: XXX-XXXXXXX 
Therese Hällgren Hellman: XXX-XXXXXXX  
 
Ni kan även kontakta vår handledare: Max Jakobsson: XXX-XXXXXXX  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Therese Hällgren Hellman och Elin Thunberg 
 

 

 

 

 

 


