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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka, analysera och diskutera hur barn i fri lek utomhus kan 
konstruera och utmana kön och könsnormer, samt att synliggöra en grupp om fyra 
förskollärares föreställningar om barn i den fria leken ur ett genusperspektiv. Kan man se och 
förstå hur barn upplever och närmar sig kön kan det underlätta i arbetet att utmana dessa 
föreställningar. Metoden för studien är intervju med förskollärare och observation av barn i 
deras fria lek i utomhusmiljön på en förskola. Resultaten i studien visar att förskollärares 
närvaro är avgörande för hur barn kan konstruera och utmana könsnormer i den fria leken. 
Det framgår även att förskollärares syn på barn utifrån en könsneutraliserande praktik 
påverkar deras bemötande av barn. Detta förhållningsätt kan få till följd att barn förhåller sig 
till traditionella könsnormer i den fria leken. Studiens resultat visar även på vikten av att 
diskussionen om genus bör hållas levande.  

 

Sökord: Normer, genus, utomhusmiljö  
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Inledning 
Vi är uppvuxna med föreställningar om hur man är eller bör vara i relation till kön. Dessa 
föreställningar blir under barndomen ett sätt att förhålla sig till den egna omvärlden. Detta är 
intressant utifrån aspekten att barn inte gör som vuxna säger utan de gör som vuxna gör. Vi 
fastnade särskilt för Löfdahls (2014) metaforiska hänvisning till IT-världen, att barnen ”laddar 
ner” vuxenkulturen som omger dem både i förskolan, hemma och i samhället i stort. De tar till 
sig det som vuxna gör och säger, men inte rakt av, utan som omkonstruerat innehåll i sina 
egna aktiviteter. Vuxna kan medvetandegöra sig på ett helt annat sätt än ett barn kan om 
invanda föreställningar om kön. Som resonemanget ovan visar, fungerar det så att om 
vuxenvärlden upprätthåller könsnormer är barnen med och reproducerar dessa föreställningar 
om pojkar och flickor (Aasebø och Melhuus, 2007; SOU 2006:75). Styrdokument för 
förskolan uttrycker i värdegrunden att vuxna är viktiga som förebilder och att deras 
förhållningssätt påverkar hur barn respekterar och förstår de rättigheter och skyldigheter som 
råder i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2016). Att medvetandegöra sig om invanda 
föreställningar är därför speciellt viktigt inom förskolläraryrket, där man förväntas utmana 
stereotypa föreställningar om kön och motverka traditionella könsnormer.   

Våra ögon har öppnats för genus och jämställdhetsfrågor i och med att jämställdhetsdebatten 
har etsat sig fast och blivit en självklar del i sociala medier, den går helt enkelt inte att undgå. 
I och med vår förskollärarutbildning och den genuspedagogik som ingått så ser vi jämställdhet 
och könsnormer som något vi vill göra ett djupdyk i. Med utgångspunkt i förskollärares 
yrkesuppdrag önskar vi kunna bidra till att alla barn ska få chansen att växa upp i ett samhälle 
som är mer jämställt än det vi vuxit upp i. Svaleryd (2003) beskriver att media många gånger 
bidrar till att måla upp en bild av Sverige som ett av världens mest jämställda länder. Vi 
menar att det finns en problematik då det kan signalera att arbetet med jämställdhetsfrågor blir 
mindre viktigt. I Sverige kanske vi har kommit längre än i många andra länder men det 
betyder inte att vi inte har en lång väg framför oss i vårt arbete. Föreställningen och bilden av 
vårt land kan enligt Svaleryd (2003) ha som konsekvens att människor inte tycker att det finns 
ett problem och det blir därför svårt att tala om jämställdhet. Det är också personligen en 
viktig fråga för oss just för att vi är kvinnor som kommer arbeta i ett kvinnodominerat yrke. 
Det är dock viktigt att förstå att detta inte är en kvinnofråga, utan en demokratifråga som 
angår både kvinnor och män. Följaktligen är det viktigt att jämställdhet inte endast blir en 
fråga på individnivå, eftersom det då lätt blir låsningar och svårighet att komma vidare i 
sakfrågan. Att bara ställa sig frågan om varför kvinnor och män är lika och olika, samt varför 
det har blivit som det är, tar tid och kraft och bromsar upp jämställdhetsarbetet. Frågan bör 
istället vara vad vi kan göra för att skapa en förändring (Svaleryd, 2003). 

Utifrån det vi tagit upp i ovanstående stycke har vi bestämt oss för att närmare studera hur det 
går till när barn konstruerar kön i förskolan. Vi har valt att utgå ifrån de erfarenheter vi vunnit 
under verksamhetsförlagd utbildning. Där har vi sett att när barn och förskollärare vistas i 
förskolans utomhusmiljö sker sällan planerade aktiviteter och de vuxna interagerar i liten 
utsträckning i barnens lek, som därför kan ses som mer fri än vid planerade aktiviteter i 
inomhusmiljö som därför mer formas av vuxnas närvaro. Detta möjliggör studier av hur barn i 
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den fria leken kan konstruera kön, samt genom observation synliggöra om de utmanar kön 
och könsnormer i den fria leken i utomhusmiljön. Detta blir tankeväckande eftersom 
forskning på området visar att förskolan istället för att motverka traditionella könsroller och 
könsmönster istället kan agera för att stärka dessa (SOU, 2006:75). Vi vill därför undersöka 
hur barn i fri lek utomhus, kan konstruera och utmana kön och könsnormer, samt synliggöra 
förskollärares föreställningar om barn i den fria leken, ur ett genusperspektiv.  
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Syfte och frågeställningar 
	

Syfte  
Studien syftar till att ge fördjupad förståelse för hur barn i fri lek utomhus kan konstruera kön 
och könsnormer och om, hur de utmanar dessa. Studien ämnar även synliggöra förskollärares 
föreställningar om barn i den fria leken ur ett genusperspektiv.  

 

Frågeställningar 
- Hur synliggörs barns konstruktion av kön i den fria leken genom observation i 

utomhusmiljön? 
 

- Synliggörs barns utmanande av traditionella könsnormer i den fria leken genom 
observation i utomhusmiljön, i så fall på vilket eller vilka sätt? 
 

- Hur ser förskollärarna på barns konstruktion av kön och könsnormer i den fria leken 
och hur uppfattar förskollärarna att barn utmanar dessa i den fria leken i 
utomhusmiljön? 

 

Nyckelbegrepp 
Vi har valt att definiera centrala begrepp för studien på följande vis: 

Begreppet fri lek syftar till den av barnen självvalda leken. En lek som sker utan planerad 
aktivitet av vuxna men som fortfarande är en väsentlig del av den pedagogiska verksamheten.	

Begreppet kön syftar till det biologiska könet, men i vår studie behandlas begreppet ur ett 
genusperspektiv, dvs kön som något socialt konstruerat. 

Begreppet genus syftar till de förväntningar och egenskaper som tillskrivs kön, sådant som 
uppfattas som kvinnligt och/eller manligt, bl.a. social och kulturell könskonstruktion.  

Begreppet norm syftar till det egna beteendet, bemötandet och förhållningssättet inför andra 
människor, samt de handlingsregler som omgivningen meddelar genom någon form av socialt 
tryck. 

Begreppet jämställdhet syftar till att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. 
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Bakgrund och tidigare forskning 
I bakgrundsavsnittet kommer litteratur och forskning som är relevant för studien presenteras 
med utgångspunkt i följande teman: Historik angående fri lek och könsdidaktiska koder, Kön, 
Genus, Fri lek och relationer, Styrdokument och värdegrund, Miljö samt Jämställdhet och 
normer.  

Historik angående fri lek och könsdidaktiska koder  
Detta stycke lyfter synen på hur fri lek och kön/genus förändrats över tid. Ärleman-Hagsér 
(2008) beskriver fyra könsdidaktiska koder som varit relevanta för förskolan, dessa tas upp 
vidare i kommande stycken. 

 På 1800-talet präglades småbarnsskolan inledningsvis av kristendom, läsning, skrivning och 
räkning i ett moraliskt och religiöst skolperspektiv, där verksamheten följde en strikt 
dagordning och lek förpassades till ”raster” (Vallberg Roth, 2011). Ur ett historiskt 
genusperspektiv kan den kristliga uppfostran och omsorg som präglade denna period ses som 
en patriarkalt kodad tid i förskolans historia, där flickor och pojkar separerades i läromiljön 
och undervisningen riktades till pojkarna (Ärleman-Hagsér, 2008; Vallberg Roth, 2011).  

På mitten av 1800-talet när det industriella samhället växte fram sågs den fria leken som en 
onyttig sysselsättning och ett rent tidsfördriv (Welén, 2009). Efter 1800-talets mitt ändrades 
den könsdidaktiska koden till särartsbetonad samkod då flickor skulle fostras till den goda 
modern och pojkar till hemmets familjeförsörjare (Vallberg Roth, 2011). Bilden av förskolan 
vrids under den här tiden till att efterlikna en mer hemlik miljö, där det sågs som nyttigt att 
barn lekte lekar som handlade om hemmet och hushållssysslor. Det var i leken som barnen 
bearbetade och skaffade sig en egen uppfattning av det som de lärt sig kunna i hushållet 
(Ärleman-Hagsér, 2008).  

Under 1900-talets mitt förflyttades fokus mot att se till barns intressen och att deras egna 
frågor och upplevelser skulle ges mer plats (Ärleman-Hagsér, 2008). För att främja barnens 
nyfikenhet och verksamhetslust sattes målet att öka inslaget av fria aktiviteter, skapande 
verksamhet och fri lek (Hartman, 2012). Under denna tid ändrades fokus till allsidig 
utveckling och demokratifrågor genom en könsneutral likhetskod (Ärleman-Hagsér, 2008).  

Sedan 1980-talet råder den pluralistiska könskoden. Med pluralistisk menas hänsyn till 
kulturell mångfald, minoriteters åsikter och värderingar, exempelvis ifråga om politik, 
religion, kön och kultur. Barnen ses som egna aktörer i en pluralistisk värld. Kön betraktas här 
som något mångfasetterat och komplext. Miljöns betydelse för flickor och pojkar diskuteras 
och inriktas på tid, utrymme, material, uppmärksamhet, makt och position (Ärleman-Hagsér, 
2008; Vallberg Roth, 2011). 

Kön  
Kön fokuserar främst på de biologiska skillnaderna, medan inom genus är kön konstruerat 
samtidigt som de biologiska och psykologiska aspekterna ändå till viss del erkänns ha 
relevans (Eidevald, 2009; Månsson, 2000; Svaleryd, 2003). 
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I forskningssammanhang kan problem uppstå enligt Månsson (2000) när begreppet kön 
används som kategori. Hon beskriver att kön inte är ett entydigt begrepp, eftersom 
skillnaderna mellan individer i en grupp är större än de mellan kön bör det inte användas som 
vetenskaplig indelningsgrund. Trots detta är kategorisering och sortering utifrån kön något av 
det mest vanliga människor gör mot varandra. Månsson (2000) beskriver vidare tre olika 
dimensioner av denna kategorisering: Strukturellt kön som beskriver hierarki och segregation, 
exempelvis att positioner med inflytande och makt innehas av framför allt män. Symboliskt 
kön som innebär tankar och idéer om vad som räknas som ”kvinnligt” och ”manligt”, och 
innefattar sådant som språk, samhälleliga tecken, beteenden och förhållningssätt. Individuellt 
kön som är den enskilda individens upplevda könsidentitet, formad i relation till möten med 
andra människor. I dessa möten finns maktrelationer ständigt närvarande, vilka blir en del av 
interaktionen. De kan införlivas omedvetet och ibland hanteras mer medvetet i form av 
anpassningsstrategier eller protesthandlingar (Månsson, 2000).  

Eidevald (2011) tar upp diskussionen om behandlingen av barn utifrån könsneutral eller 
könsöverskridande pedagogik. Förskolor som använder sig av könsneutrala strategier försöker 
bland annat att tala till och behandla barnen lika oavsett kön. De anpassar miljön och gör den 
och leksaker könsneutrala, de är också noga med att flickor och pojkar gör samma saker i 
aktiviteter. De förskolor som arbetar könsöverskridande väljer istället att ”vända på språket” 
och använder ord som traditionellt förknippas med flickor till pojkar, exempelvis söt och 
hjälpsam. Och tvärtom till flickor så använder de ord som traditionellt används till pojkar, 
som exempelvis modig och stark. Detta för att utmana inrotade föreställningar. De arbetar 
med könskodat material, leksaker och könskodade miljöer, och att utmana flickor och pojkar i 
olika saker. 

Månsson (2000) beskriver könsroll som något förlegat, detta i och med att begreppet 
betecknar ett tillstånd som man kan gå in och ut ur. Genus är tvärtemot något man alltid 
befinner sig i, en del av den egna karaktären och ens personlighet. Könsroll har tidigare varit 
det dominerande begreppet inom förskolan. Detta begrepp innebär dock en risk för att fokus i 
stor utsträckning hamnar på individnivå. Samhällets syn på de maktstrukturer som finns 
mellan könen hamnar då i skymundan (Svaleryd, 2003).  

Genus 
Användandet av begreppet genus tog fart under 1970-talet och det kom att användas i 
teoretiskt syfte för att förstå och urskilja de idéer, föreställningar, handlingar och villkor som 
formar människors sociala kön. Den grundläggande uppfattningen var att historiska, kulturella 
och sociala strukturer har avgörande betydelse för hur kvinnors, flickors och mäns, pojkars 
könsroller och könsmönster konstrueras över tid och i olika sammanhang. Det som tidigare 
ansetts vara biologiskt nedärvda förmågor hos kvinnor, flickor och män, pojkar utmanades nu 
av nya teorier och synsätt som istället tog sin utgångspunkt i att könsidentiteten konstrueras i 
ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang (Ärleman-Hagsér, 2008; Månsson, 2000). 
Svaleryd (2003) beskriver genus som något som omfattar vårt kulturella, sociala och 
biologiska kön och är den samlande termen för modern könsforskning. Genus betecknar ett 
system som består av två motsatta och uteslutande kategorier där människan kan ses utifrån 
man, (manligt) och kvinna, (kvinnligt) (Svaleryd, 2003). I detta genussystem kan ett socialt 
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mönster identifieras där mannen (det manliga) är det mänskliga och kvinnan (det kvinnliga) 
definieras utifrån det, ett socialt mönster skapas där könen hålls isär och där kvinnan är 
underordnad mannen (Andersson, 2011). Ofta sägs könet vara konstruerat inom modern 
genusforskning. Inom denna forskning beaktas även andra kulturellt konstruerade och 
strukturella skillnader exempelvis etnisk tillhörighet eller samhällsklass. Skillnader och 
likheter är, oberoende av vad vi tror oss finna mellan könen, ett resultat av våra egna 
mänskliga påfund. Alltså ”…könet sitter mellan benen och genus i huvudet” (Svaleryd, 2003 
s.30). 

Fri lek och relationer 
Fri lek går enligt Smidt och Lindelöf (2010) att tolka som ett ytterst komplext och 
fascinerande fenomen som inte bör avfärdas som endast förströelse. Leken tar stegvis barnet 
från beroende till oberoende. Knutsdotter Olofsson (2009) anser att lek är ett begrepp som av 
många används och tolkas på olika sätt beroende på situation, individ och kultur. Hon säger 
också att det är fel att tro att allt barn gör på ett eller annat sätt är lek, det är snarare barnet 
själv som avgör om det leker eller inte.	

Fröbel (1782–1852) var en tysk pedagog som kom att spela stor roll för hur den svenska 
förskolan idag ser på lek och lärande. Fröbel skapade speciella lekgåvor som användes som 
lekmaterial för barn. Han var en av de första inom pedagogiken som belyste barns fria lek och 
dess betydelse för barns lärande. Han ansåg att barnen själva skulle få prova sig fram och 
använda lekmaterial utan ledning av vuxna, de skulle inte lägga sig i eller avbryta leken. 
Fröbel ändrade sig dock senare och kom då att betona att lärandet sker i interaktion mellan 
barn och vuxna samt med andra barn (Johansson, 2011). 

Öhman (2009) trycker på vikten av fri lek för att i den utvecklar barnen sin självrespekt och 
självkänsla. Detta skapar självständighet vilket gör att barnen förmår bygga ett särskilt inre 
rum där ett skapande förhållningssätt till världen blir möjligt. 

Barn utsätts för och prövar på att använda olika maktförhållanden i lekar där de exempelvis 
leker vuxna som bestämmer över barn, och där de överdriver och driver med vuxenrollerna. I 
lekarna prövar de förbjudna saker som att vara elaka och bråkiga. Begreppet tolkande 
reproduktion används för att förstå hur barn tolkar och omtolkar (reproducerar) kulturella och 
sociala händelser och fenomen som presenteras för dem genom den vuxna kulturen. Dessa 
händelser och fenomen integreras i och görs meningsfulla (produceras) inom barns 
kamratkulturer (Löfdahl, 2014). 

I barns lekar sker förhandlingar som kan innebära att barnen låter det se ut som om att det är 
en viss aktivitet som pågår, medan den i själva verket är sekundär. Det primära är 
förhandlingar om positioneringar och deltagande samt diskussioner om vilka som är med eller 
vilka som får vara med. Det handlar om inneslutning i och uteslutning ur aktiviteter, och där 
har kriterier som popularitet, kultur, kön och ålder betydelse, liksom vilka aktiviteter som är 
möjliga i olika rum (Löfdahl, 2014). Öhman (2009) resonerar kring att uteslutning inte alltid 
innebär maktdemonstrationer eller ett kränkande beteende mellan barn. Flickor och pojkar 
avfärdar ibland varandra som lekkamrater med argument att det är en lek bara för flickor eller 
bara för pojkar. Hon förklarar också att barn kan säga nej till en kamrat som vill vara med för 
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att de inte får plats eller för att de vill bevara leken så som den redan är hellre än att den ska 
förstöras. De kan även göra denna uteslutning för att skydda redan etablerade kamratkulturer. 
Inneslutning är enligt Öhman (2009) när barn inkluderar varandra, i vilken de skapar 
tillhörighet. Kamratkulturen i den fria leken försvaras och bevaras genom att bland annat 
utesluta eller exkludera andra. Löfdahl (2014) förklarar att förskolan utgör en specifik miljö 
där barn dagligen vistas tillsammans över längre perioder, ibland flera år, i samma grupper. 
Att vara förskolebarn innebär att vara en del av en specifik kamratkultur som innehåller 
kunskaper både om den egna och om kamraternas sociala statusposition, om vem som kan 
vara med och leka, vem som bestämmer i leken och hur de ska bete sig mot varandra 
(Löfdahl, 2014). 
 

Det är viktigt att förskollärare bygger vidare på barns föreställningar för att kunna utmana 
deras färdigheter, kunskaper och förståelse. Det innebär att förskollärare när de är närvarande 
och bemöter barn på deras egna villkor kan bidra till deras lärande (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2003; Mårdsjö Olsson, 2010). Förändring, förhandling och förflyttning av 
positioner är oerhört viktigt i det relationella samspelet när det kommer till genus. Därigenom 
sker parallella processer av särskiljande, beständighet, gemenskap och gränsöverskridande i 
vardagen (Ärlemalm-Hagsér, 2008). Förskollärare bör ofta delta i barns lek, på barnens 
villkor, det kan räcka med att bara sitta med som en garant för trygghet. En förskollärare som 
är närvarande är aktiv som lyssnare och anstränger sig för att förstå barns intentioner och 
avsikter och kan analysera och tolka dem (Knutsdotter Olofsson, 2009). Denne bistår även 
barn när de behöver hjälp samt stimulerar och ger stöd till deras lek, om vuxna fördjupar deras 
lärande när de får möjlighet stödjer de barnens vidare utveckling (Mårdsjö Olsson, 2010). 
Knutsdotter Olofsson (2009) problematiserar förskollärares icke-deltagande i barns lek, hon 
förklarar att om de deltar är det oftast för att kliva in och lösa konflikter. Dessa konflikter 
hade kunnat bli mycket färre och hanteras på ett bättre sätt om förskollärare engagerade sig 
mer i barnens lek. I relationer mellan barn och vuxna i förskolan är ömsesidig kontakt viktig, 
det eftersom barn lär sig i ett sammanhang, i interaktion med andra (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999)	Tillika finner Hundeide 
(1999, 2002, 2006) att det sociala samspelet mellan barn och vuxna ska kännetecknas av att 
förskollärare stimulerar och utmanar. Det tidiga sociala samspelet är avgörande för barns 
lärande.  

Resultat från studier som undersöker skillnader i pojkars och flickors lek visar att de lär och 
leker olika saker i förskolans fysiska miljö (SOU, 2006:75; Månsson, 2000; Odelfors, 1998). 
Flickor beskrivs leka i mindre grupper, deras lek beskrivs som stillsammare och mer 
platsbunden än pojkars. Pojkarnas lek förklaras som mer fysisk, mer tävlingsinriktad och 
högljudd. I motsats till flickorna väljer pojkarna gärna att leka på större ytor, som ofta 
återfinns utomhus och aktiviteterna där präglas många gånger av bråklek (Ärleman-Hagsér, 
2008). Förskollärares föreställningar påverkar enligt Ärleman-Hagsér (2008) och styr barnens 
möjligheter i lek och lärande, förskollärarna påverkar således barnens utmanande av kön och 
könsnormer. Hon förklarar vidare att flickors aktiviteter tolkas av förskollärarna som sociala 
med fokus på relationer medan pojkars aktiviteter uppfattas som experimenterande och 
utforskande. Skillnader i leken mellan könen beskrivs av Knutsdotter Olofsson (2009) samt 
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Löfdahl (2004) som att tjejer leker vardagligt liv i rollekar, medan pojkar lekar äventyrslekar 
och superhjälte-lekar i en lekkultur som är mer fysisk. Flickor förväntas vara snälla och 
hjälpsamma, de blir i förskolan ”hjälpredor”, pojkarna däremot förväntas vara aktiva, 
dominerande och kräva uppmärksamhet. Normer och förväntningar på barn baserat på deras 
könstillhörighet befästs till stor del kollektivt när de delar en vardagstillvaro, så som i 
förskolan. Deras val av lek och aktiviteter styrs av de sociala och kulturella förväntningar som 
är bundna till det egna och det motsatta könet (Svaleryd, 2003). Odenbring (2010) förklarar 
vidare att inom forskningsvärlden talar man om hjälpredor, främst då flickor, som personer 
som ska ha en lugnande effekt på stökiga och bråkiga pojkar. Detta har kopplats till idéer om 
flickors tidigare mognad.  

Styrdokument och värdegrund 
Månsson (2000) beskriver att förskolans verksamhet förväntas genomsyras av värdegrund, 
social kompetens och kännedom om relationers värde och betydelse. Får barnen aldrig 
konfronteras med varandras och sina egna förutfattade bilder av varandra i lek, blir 
värdegrund något de lär sig ute på förskolegården (Svaleryd, 2003). Resultatet av det blir att 
leken då ibland helt saknar jämställda och demokratiska inslag (Svaleryd, 2003; Månsson, 
2000). Styrdokument för förskolan uttrycker tydligt att värdegrunden för förskolan ska 
präglas av omsorg och hänsyn till andra. Jämställdhet, rättigheter och rättvisa ska lyftas och 
synliggöras i verksamheten. Etiska värden och normer tillägnar sig barn främst genom 
konkreta upplevelser (Skolverket, 2016). 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder (Skolverket, 2016 s.4). 

Förskolans läroplan förklarar vidare att flickor och pojkars uppfattning om vad som är manligt 
och kvinnligt formas av de förväntningar och krav som ställs av vuxna när de bemöter barnen. 
Därför ska förskolan motverka traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket, 2016). 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2016 s.5). 

Läroplanen gör även tydligt att förskolan ska präglas av ett medvetet bruk av leken för att 
främja utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i 
leken gestalta och skapa, i leken får de också möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 
möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 
Under dagen ska barnen få tillfälle att växla mellan olika aktiviteter för att de ska få utrymme 
att utveckla intressen, fantasi och kreativitet. Detta kan ske såväl inomhus som utomhus men 
barnen bör i utomhusvistelsen ges möjlighet att, i planerad miljö såväl som i naturmiljö, 
utveckla lek och lärande (Skolverket, 2016). 
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Miljö 
Barns relationer utvecklas i specifika sammanhang vilka har betydelse för vad som sker. 
Förskolans miljö har därför stor betydelse för vad som kan utvecklas till lek på barns eget 
initiativ och hur det kan gå till. Den pedagogiska miljön skapas och utformas av fysiska 
faktorer som exempelvis lokaler och material, tillsammans med förskollärares förhållningssätt 
till barn. Detta innebär att förskolans miljö på sätt och vis bestämmer hur barns relationer till 
lek, lekinnehåll och kamrater kan utvecklas (Karlsson, 2008). Om förskollärare ser till att det 
finns en rik miljö där barnen hela tiden möter nya saker skapar det en trygghet för barnen som 
leder till att de utvecklas. En positiv atmosfär och varierande miljöer skapar förutsättningar 
för barnens lärande så att de kan utvecklas på egen hand. Miljön skapar då trygghet och 
inspiration samtidigt som barnen får konkreta erfarenheter av det innehåll som de ska lära sig 
något om. Är förskollärare flexibla kan de anpassa sitt eget agerande och verksamhetens 
innehåll till det ämne eller den handling som barnen är intresserade av (Mårdsjö Olsson, 
2010). 

Utemiljön har visat sig ha påverkan på barns känsla av frihet. Inomhus är det vuxnas regler 
som sätter prägeln på den typ av lek som är godtagbar. Detta leder till att barn känner att de i 
större utsträckning kan leka ostörda utomhus (Sandberg, 2003). Dovey i Sandberg (2002) har 
gjort en studie baserad på universitetsstudenter i USA och Australien, i den ombads de att rita 
sitt tidigaste minne av deras lekplats. I studien framgick det att många vuxna när de tänker 
tillbaka på sin barndom upplever att skogsmiljöer och trädgårdsmiljöer skapade känslor av 
frihet och självständighet från vuxnas värld. Dessa miljöer var även platser där de kunde få 
lugn och ro. Många beskrev att det var träden och buskarna som skapade detta lugn. Att sitta 
under träden och leka skapade även den mest fantasirika leken.  

Öhman (2009) lyfter barns ibland motstridiga tolkning och föreställning om sig själva utifrån 
kön, flickors och pojkars positioner och gemenskaper, där de kan ge uttryck för att flickor ska 
leka med flickor och pojkar med pojkar. Hon beskriver att barns positioner och gemenskaper 
kan se annorlunda ut och utmanas, där pojkar och flickor samspelar och leker med varandra. 
Deras gemensamma lekar äger ofta rum utomhus, de gungar, klättrar eller cyklar tillsammans. 
Öhman (2009) förklarar även att i utomhusmiljö tycks kön inte ha samma organiserande 
funktion.	Utomhusvistelse och fri lek för barns socialisation och utveckling undersöks även av 
Brodin och Lindstrand (2008) ur ett globalt perspektiv, där de lyfter utomhusmiljöns positiva 
betydelse. Bliding, Holm och Hägglunds (2002) studie visar däremot en negativ aspekt av 
barns utelek i miljöer där vuxna inte är närvarande, och att de då kan utsättas för kränkande 
handlingar, mobbning och uteslutning. Vidare förklarar Ärleman-Hagsér (2008) att man bör 
akta sig för att endast framhålla den goda, hälsosamma och utvecklande naturen eftersom det 
då är lätt att lura sig att tro att lek och lärande utomhus och i naturmiljö endast skulle vara god 
och könsneutral. Konsekvensen av denna felaktiga tro kan bli att barnens utevistelse och 
skogsbesök aldrig reflekteras i förskolans verksamhet. Hon förklarar vidare att det finns 
mycket att lära och utforska kring barnens lek i skogen. Sett utifrån ett genusperspektiv kan i 
leken i skogsmiljö gestaltas olika för olika barn. Ärleman-Hagsér (2008) förklarar också att 
fördjupad kunskap om lek och lärande i olika pedagogiska rum och kontexter krävs för att 
kunna se konsekvenser för barnets lärande om sig själv, andra och sin omvärld. Att lyssna till 
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barnen skapar denna kunskapsutveckling. Får de möjlighet att berätta och tala om olika 
fenomen i sin vardag blir vardagens lärande tydligt och de dolda processer som sker i barnens 
vardag kan synliggöras och problematiseras. Förskollärare har många gånger svårt att se barns 
genuskonstruktion, därför krävs ett mer målinriktat arbete kring barns grundläggande 
rättigheter, där flickor och pojkars lika möjligheter och rätt till lärande och lek står i fokus. 
Således kan fördjupad analys av förskolans verksamhet, synliggöra och problematisera 
oreflekterad pedagogisk praktik (Ärleman-Hagsér, 2008). 

Jämställdhet och normer 
Diskriminerande mönster upprätthålls av vuxna varje gång deras förväntningar på barn leder 
till olika behandling av dem (Wahlström, 2003). Vuxna kan i större utsträckning än barn se 
strukturer och förhållanden som på grund av rådande normer missgynnar män och kvinnor på 
olika sätt. Den maktstruktur som råder i samhället innebär att det maskulina är överordnat det 
feminina ända från födseln. Statistik visar att skillnaderna är påtagliga i hur olika 
levnadsvillkoren är beroende på vilket biologiskt kön man tillhör (Svaleryd, 2003; Hellman, 
2010). Att ha kunskap om, kunna se och vilja påverka dessa villkor kan därför skilja sig 
ganska markant. Jämställdhet möter oftare på fler personliga invändningar och oreflekterade 
påståenden än något av de andra ämnena som hör till samhällsdebatten (Svaleryd, 2003). 
Eidevald (2011) beskriver även att jämställdhetsarbetet blir problematiskt då synen på vad 
jämställdhet är grundar sig i ens egna värderingar som är svåra att bli av med då de ligger så 
djupt rotade i oss och kan vara svåra att göra sig medvetna om. Jämställdhet blir därför en 
fråga om kunskap. Dessa kunskaper möjliggör insikter om de könsmönster och könsnormer vi 
möter, samt själva upprätthåller i vår vardag, således kan vi sätta vår vardag i ett större 
sammanhang med hjälp av resultat från forskning och statistik (Svaleryd, 2003). Eidevald 
(2011) beskriver dock att den litteratur som förskollärare läser i ämnet inte är grundad på 
empiriska studier. De är istället ofta skrivna av personer inom läraryrket som beskriver sina 
erfarenheter och egna tankar kring ämnet. Han beskriver att bristen på vetenskaplig litteratur 
gör att arbetet med jämställdhet utgår ifrån sunt förnuft och inte ifrån forskning som kritiskt 
och systematiskt granskar olika strategier. De många olika sätt att arbeta med genuspedagogik 
gör det problematiskt för förskollärare enligt Eidevald (2011) då pedagogiken sällan beskriver 
tydliga förhållningssätt, vilket försvårar för förskollärare att på ett samstämmigt sätt bedriva 
ett jämställdhetsarbete. 

Normer är starkt kopplat till makt. Människor anpassar medvetet eller omedvetet sina viljor 
och tankesätt efter dem. Den makt som normer innebär handlar inte direkt om att straffa det 
som kan ses som fel, utan snarare om ett förebyggande att fel görs överhuvudtaget. Människor 
tenderar på så sätt att frivilligt själva göra det som anses rätt (Dolk, 2013). Normer kan också 
ses som handlingsregler som meddelas av vår omvärld genom komplexa interaktioner och 
olika former av socialt tryck. Det visar sig både när en person följer och inte följer normen i 
form av belönande och bestraffande reaktioner. Barn, oavsett kön, har gemensamt att i leken 
kan de gå mellan att utöva makt och att utöva kamratskap. Pojkars maktkamp däremot tar 
överhängande störst plats. Den utspelas ofta på den största ytan och hörs tydligt. Medan 
flickors maktkamp är mer subtil. Bland annat genom att ta effekt av känslor som skuld och 
skam utesluter de varandra ur leken (Svaleryd, 2003). 
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I Odelfors (1998) studie undersöktes hur barn använder sig av olika beteenden och språk för 
att göra sig sedda och hörda inom förskolan. Intervjuer med barnen genomfördes, hon deltog 
vid samlingar, i inomhus- och utomhuslekar som var både vuxenstrukturerade och fria. I 
Odelfors (1998) studie framkom det att flickor och pojkar uttrycker sig och tar plats i olika 
stor utsträckning. Den största skillnaden i deras villkor blev tydligast under de aktiviteter där 
de vuxna i högre grad kontrollerade. Flickor uttrycker sig och tar plats mer där det bara är 
flickor och i informella sammanhang medan pojkarna tar mer plats och uttrycker sig mer i 
formella sammanhang. 

Det finns även studier som visar på att synen på barn och jämställdhet skapar specifika 
normaliserande praktiker i förskolan. Exempelvis att vuxna på olika sätt styr barn i deras lekar 
i enighet med vad som uppfattas som rätt och lagom sätt att leka på. På så sätt blir den så 
kallade fria leken snarare en av förskolans mest könsbevarande aktiviteter (Dolk, 2013). 
Ärleman-Hagsér (2008) skildrar barns föreställningar och konstruktion av kön i förskolan, på 
så sätt att det ständigt sker en aktiv styrning mot traditionella genuspositioner i barns lärande 
och lek. Det är inte bara vuxnas styrning som kan ha negativ påverkan på barn i 
könsöverskridande lek utan barn kan även stoppas av andra barn. l könsöverskridande lek kan 
då det enskilda barnet till exempel riskera att utsättas för trakasserier och uteslutning i 
barngruppen (Ärleman-Hagsér, 2008).  

Svaleryd (2003) lyfter det synsätt och de strukturer där manliga egenskaper är överordnade 
kvinnliga, vari pojkar tvingas söka sig till en identitet som skiljer sig från det han förstår som 
representativt för mamma och andra kvinnor i hans liv. Pojkar får inte vara för känsliga. 
Maskulina egenskaper lyfts och framhävs. Hon beskriver problematiken i att inte vara 
maskulin som pojke vilket innebär en begränsning i pojkens möjligheter att överskrida 
traditionella könsnormer, medan flickor uppmuntras att göra dessa överskridanden. 
Utseendenormer kan också kopplas till genusskillnader. Även om flickor också blir utsatta om 
de bryter mot reglerna är det speciellt riskabelt för pojkar att bryta mot utseendenormer, som 
exempelvis vad för slags kläder som anses mer rätt att använda beroende på könstillhörighet 
(SOU, 2010:99).  

Barns möjlighet att vara delaktiga inom arbetet med likabehandling och genuspedagogik 
påverkas av könsneutralitetsidealet och den rädsla som uppstår för att förstärka skillnader. 
Rädslan blir ett hinder i frågor som rör jämställdhet med barn då det finns en oro för att ord 
som flickor och pojkar i sig riskerar att befästa kön på ett problematiskt sätt (Dolk, 2013). 
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Metod 
I metodavsnittet kommer tillvägagångsätt presenteras. Insamling, analys och redovisning av 
data till studien ska behandlas samt en redogörelse för våra etiska överväganden. 
Utgångspunkten för val av metod är syftet. Detta för att göra det möjligt att få svar på de 
forskningsfrågor som ligger till grund för studien. 

Undersökningsmetod	
En kvalitativ undersökning fokuserar på att tolka och förstå, dvs att till exempel ha en mindre 
grupp informanter för att undersöka just deras specifika tankar på ämnet, snarare än en 
kvantitativ undersökning som fokuserar på många informanter och där den generella 
uppfattningen hos informanterna är det som undersöks. I kvalitativa studier söks svar på det 
specifika, som enskilda idéer och tankar hos informanterna (Johansson & Svedner 2010). Vår 
studie syftar till att undersöka, hitta förklaringar, uttolka och analysera hur barn i fri lek kan 
konstruera och utmana kön och könsnormer, samt att synliggöra en grupp om fyra 
förskollärares föreställningar om barn i den fria leken, ur specifikt ett genusperspektiv.  

Undersökningsmetoderna som valts är en kombination av intervju och observation, dessa är 
av kvalitativ karaktär. Vi har valt intervju för att utröna förskollärares föreställningar och 
attityder om barns konstruktion och utmanande av könsnormer i den fria leken. Vi har även 
valt observation för att se barnens beteenden i den fria leken, hur de kan konstruera kön, samt 
om och hur de utmanar könsnormer. Vi valde dessa två metoder för att stärka studiens 
validitet. Vårt val att kombinera två undersökningsmetoder motiverar vi med stöd av 
Johansson och Svedner (2010) som understryker vikten av att arbeta in jämförelser i 
undersökningen och komplettera intervju med andra metoder där observation är 
huvudalternativet.  

Genomförande 
Vi har gjort intervjuer och observationer på en förskola. Förskolan kontaktades över telefon 
där studiens syfte presenterades och där förskolläraren som svarade informerades om att vi 
önskade observera barn i utomhusmiljö. Vi hade även en dialog angående intervjuer med 
förskolläraren, mer om det och övrig information skickades sedan via mail. Dessutom 
lämnades, vid ett senare tillfälle, personligen ett informationsbrev (Bilaga 1) till avdelningens 
personal. Barnens vårdnadshavare fick även informationsbrev (Bilaga 2) där syftet med 
studien presenterades och där tillåtelse att få studera deras barn söktes. Den förskollärare som 
tog emot vårt första samtal till förskolan kom att bli vår ”kontaktperson”. Hon mailade sedan 
föräldrarnas godkännande och vi bokade in datum för observation och intervju. Observationer 
har genomförts vid tre tillfällen och fyra intervjuer har gjorts med personal från förskolan.  

Informanter 
Alla fyra informanter är kvinnor som är utbildade och verksamma förskollärare med olika 
lång bakgrund inom förskolan. Vi valde att låta ”kontaktpersonen” hitta informanter eftersom 
vi sedan innan inte haft någon anknytning till eller haft någon tidigare kontakt med förskolan. 
Vi hade en önskan att inte hamna i beroendesituation där intervjusvaren på något sätt skulle 
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kunna bli påverkade. Vår ambition var att söka oss till en förskola där vi helt saknar koppling 
till förskollärarna. Att vi inte frågade någon annan än ”kontaktpersonen” ansåg vi underlätta 
för oss och personalen på förskolan, på så sätt att det kan kännas mer naturligt att säga nej till 
att delta om en kollega frågar än att säga det direkt till oss.  

Intervju 
Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade vilket innebär att de färdiga 
frågeområdena hade en låg grad av strukturering. De ställdes inte nödvändigtvis i en given 
ordning utan följdfrågor på informantens svar fick företräde. Detta för att intervjuerna skulle 
flyta på mer naturligt samt för att ge informanterna chans att ytterligare utveckla sina svar.  
Kvalitativa intervjuer bör göras för att få så uttömmande svar som möjligt från de intervjuade 
(Johansson & Svedner, 2010; Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Inför intervjuerna 
informerades förskollärarna om hur lång tid intervjuerna ungefär skulle ta. vi hade räknat på 
ca 20 minuter. Intervjuerna utfördes sedan i förskolans ”personalrum” där vi kunde sitta 
ostört. Under tiden vi var på förskolan var det en hög grad av sjukfrånvaro av personalen, 
vilket gjorde att vi och informanterna först kände av tidsbegränsningar. När intervjuerna 
sedan startade tog de ändock längre tid än utsatt, de tog 25 till 50 minuter.  

Vi var noga med att försäkra oss om att informanterna kände sig bekväma med att vi var två 
personer vid intervjun. Vi motiverar att båda deltagit vid intervjuerna med att vi då är två som 
kunnat hjälpas åt att fånga upp det som sägs mellan raderna och ställa frågor som 
vidareutvecklar svaren. Intervjuerna spelades in. Vi utgick ifrån Johansson och Svedner 
(2010) som anser att ljudinspelning som fångar upp pauser, tonfall och avbrutna meningar, 
bidrar till att öka förståelsen för vad som sägs, vilket vi också upplevde vid vår transkribering.  

Observation 
Barngruppen som observerats går på förskolans storbarnsavdelning där även två av 
informanterna arbetar. Barnen är mellan tre och fem år gamla. Det går tjugo barn på 
avdelningen. Femton är pojkar och fem är flickor. Tretton av barnen har svenska som 
modersmål och sju barn har föräldrar med annat ursprung än svenskt. Förskolan är nyöppnad 
sedan lite mer än ett halvår tillbaka i tiden. Detta påverkar givetvis materialtillgång och 
förskolans lekytor utomhus som de ännu inte helt hunnit utforma.  

Observationerna har genomförts utifrån ett etnografiskt förhållningssätt. Vi utförde icke-
deltagande observationer, där ett specifikt område studerats. Vi närvarade i miljön under en 
kortare tid och vårt deltagande var passivt i barnens utomhusmiljö, vi antog alltså en 
bakgrundsroll för att kunna skapa oss en överblick över barnens fria lek, samtidigt ville vi 
undvika att påverka eller störa deras fria lek allt för mycket (Johansson & Svedner, 2010). Vi 
ville se och tolka barnens samspel i fri lek och hur de konstruerar och utmanar könsnormer 
och anknyter det till förskolans läroplan som beskriver att ”barn söker och erövrar kunskap 
genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala 
och reflektera…” (Skolverket, 2016 s.6 - 7).  

Observationerna har varit semi-strukturerade då det som ämnats undersökas delvis har 
kategoriserats i förväg genom ett observationsunderlag i form av ett protokoll (Bilaga 4) men 
där även annat som varit av intresse för studien noterats och antecknats (Löfdahl, Hjalmarsson 
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& Franzén 2014). Protokollet har använts för att se tydliga mönster. Vi kryssade i under 
barnens kön om vi såg konstruktion och utmanande samt olika lektyper. Vi tittade även på 
annat som antecknades för hand. Förskollärarnas närvaro i barnens fria lek kartlades bland 
annat. Observationerna samanställdes sedan och anteckningar analyserades.  

Analysmetod 
I studien antogs ett hermeneutiskt tolkningssätt. Vi erkänner därigenom att vi i studien och vid 
analys av observationer och intervjuer färgas av de grundantaganden och förkunskaper vi har, 
det vill säga vår förförståelse, på området i fråga. På så sätt vill vi skapa förståelse för att vi 
omöjligt kan vara helt objektiva i analysen av exempelvis barnens handlingar utan förhåller 
oss till egna tolkningar som sedan behöver uttalas, utvecklas och argumenteras för, med stöd i 
relevant litteratur och forskning (From & Holmgren, 2000). 

Insamlandet av data från intervjuer och anteckningar från observationer transkriberades för att 
få fram vårt resultat, som möjliggjorde analys och kategorisering av dessa. I analysen 
kategoriserades intervjusvaren och observationerna utefter teman som Löfdahl, Hjalmarsson 
och Franzén (2014) beskriver görs för att lättare kunna jämföras utifrån det syfte och 
forskningsfrågor som ligger till grund för studien. De beskriver också att tematisk 
kategorisering ämnar till att identifiera kategorier utifrån specifikt valda teman eller att vid 
intervju identifiera teman utifrån informanternas svar. Sedan dras slutsatser från dessa 
tematiska kategoriseringar. Tematiska analyser kan vara särskilt bra om man studerar flera 
olika människors berättelser och vill se hur de förhåller sig på olika sätt till samma fenomen. 
Tematiska analyser fungerar ofta som en bra grund för att göra jämförelser, så som mellan 
intervju och observation (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

Forskningsetiska principer 
I enighet med Vetenskapsrådet (2002; 2011) beaktades informationskravet som innebär att 
forskaren informerar deltagarna i studien om syftet med forskningen. Vi såg till att 
informanterna i förväg fick information genom mailutskick och fysiskt informationsbrev 
(Bilaga 1) samt även inför inspelningen av själva intervjuerna. Vi berättade om syftet med 
studien vid intervjutillfällena och hur den skulle gå till. Intervjupersonernas deltagande var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta närhelst de vill under intervjun.  Vi tog upp 
samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att bestämma hur deras medverkan 
kommer att se ut i själva studien. De gick med på att låta sig intervjuas och att intervjun 
dessutom spelades in på mobiltelefon. I samtalen framfördes att det bara var vi som skulle 
lyssna på inspelningen och att intervjuerna sedermera skulle raderas. Förskollärarna 
försäkrades om sin konfidentialitet och att ingen annan kommer ta del av vad som sagts 
utöver det som används i studien, men att då nämns inga namn, varken deras eller förskolans, 
detta i riktlinje med konfidentialitetskravet.	Denna forskningsetiska princip innebär att 
uppgifter om deltagarna som ingår i studien ska vara konfidentiella, detta för att inte 
obehöriga personer ska få tag i informanternas personuppgifter. Nyttjandekravet som innebär 
att den data som samlats endast ska användas till den forskning som materialet var avsett till. 
Detta	följdes på så vis att inga uppgifter lånats ut till någon utomstående om informanterna 
och att personuppgifter som samlats in till studien inte har använts i beslut eller åtgärder som 
påverkar den enskilda individen.	  



19	
	

Resultat  
I resultatavsnittet kommer den empiri som införskaffats genom intervju med förskollärare och 
observation av barn framföras. Denna har bearbetats och utifrån analysen kategoriserats och 
kommer presenteras med utgångspunkt i följande teman: Barns konstruktion av kön i den fria 
leken ur ett genusperspektiv, Barns utmanande av traditionella könsnormer i den fria leken, 
Fri lek och förskollärares förhållningssätt samt Barns könskonstruktion i den fria leken i 
utomhusmiljön. Till dessa har vi tagit stöd av underrubriker. 

Barns konstruktion av kön i den fria leken ur ett genusperspektiv 
Genusperspektiv 
Begreppet genus har olika betydelse för förskollärarna. För förskollärare 1 innebär det samma 
möjligheter oavsett kön. Förskollärare 2 vill inte att mänskligheten ska placeras in i fack 
beroende på könstillhörighet, man ska få vara den man vill vara. Förskollärare 3 förklarar 
begreppet på så sätt att genus representeras av den sociala formen av kön, alltså de olika 
förväntningar som finns på pojkar och flickor baserat på deras kön och hur de förväntas vara. 
Förskollärare 4 förklarar sin syn på genus genom följande citat:  

Det är väldigt mycket som sitter traditionellt i oss vuxna som jobbar och främst då vi som 
är lite äldre. En jobbig, besvärlig flicka på fyra år är så jobbig… medan en fyra årig pojke 
med samma beteende ses som ’oj vad han är tuff och lite högljudd’. Samma beteende hos 
pojkar och flickor har vi kanske tolkat på olika sätt, men idag tror jag att vi försöker vara 
medvetna om att barn är barn, det är inte liksom några besvärliga flickor och bråkiga 
pojkar (F4). 

Förskollärare 4 visar på en förståelse för att invanda normer och förväntningar påverkar hur 
vuxna ser på barn ur ett genusperspektiv. Tolkningar av barns handlingar och beteende blir 
olika beroende på vem som genomför handlingen, om det är en flicka eller en pojke. 
Förskollärare 4 verkar uppfatta att bemötandet av varje barn som en enskild individ skulle ha 
som innebörd att barns kön inte skulle ha någon inverkan på deras situation i förskolan. 
Samtliga förskollärare säger att de tror att de är mer medvetna om genusfrågor idag, men att 
de inte utgår ifrån läroplanen eller aktivt arbetar med den typen av frågor i arbetslaget. 
Förskollärare 2 beskriver genuspedagogik utifrån att ”…jag tror alla som jobbar inom 
förskola är så medvetna om det, det finns i bakhuvudet” (F2). Förskollärare 1 beskriver även 
att det inte finns något påbörjat arbete med genusfrågor. ”Vi har inte ens haft chans att 
diskutera de bitarna än. Men det sker ju i stunden, det är man ju expert på i den här världen” 
(F1). När det dyker upp situationer i verksamheten som rör jämställdhetsarbete och 
genuspedagogiskt tänkande förklarar förskollärare 1 vidare. ”Då diskuterar vi ju de bitarna, 
men det är inte som att vi sätter oss ner och diskuterar det (Slår när näven i bordet) ’JAH, 
hur tänker vi kring vårt jämställdhetsarbete?’” (F1). Hon förklarar precis som förskollärare 2 
att det finns med en, att ens grundvärderingar följer med i arbetet med genusfrågor och att 
förskollärare kan ha så pass olika föreställningar om genus att de ser sitt genuspedagogiska 
arbete med olika ögon.  
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Men det finns ju som med en i allt. De grundvärderingar som man har det har man ju i 
alla situationer. Men samtidigt skulle man ju vilja ha en utarbetad plan, speciellt här när 
de kommer från så många olika länder, att det skulle va viktigt att vi pratar ihop oss 
vuxna, men bara för att jag tänker såhär betyder inte det att hon tänker så. Någon annan 
tänker på något annat sätt. Vi skulle behöva få någon samsyn, det hade varit bra (F1). 

Att förskollärarna tycks ha så olika erfarenheter och föreställningar om vad genusfrågor 
innebär och att de inte för samtal om ämnet, skulle utifrån deras beskrivning kunna försvåra 
ett gemensamt arbete för barns lika behandling.  

Lek och könstillhörighet 
På frågan om det finns skillnader på barns fria lek beroende på könstillhörighet svarar 
samtliga förskollärare att det finns skillnader. De går in på detaljer olika mycket, någon pratar 
svepande om det medan andra försöker gå in mer på djupet. Gemensamt för samtliga är att de 
beskriver att pojkarna utomhus fäktas med pinnar medan flickorna inte gör det, utan hellre 
leker rollekar.  

Om man tittar inne så är det ganska traditionellt. Även i hur barnen väljer att leka. Det är 
mycket pojkar i legobyggen och andra byggen, det är mycket flickor i rollekarna. Det 
tycker jag att man kan se. Likadant ute ser man ju dagligen, pojkar som viftar runt med 
pinnar. Sällan faktiskt flickor. De har de här rollekarna, som följer med ute (F4).  

Många pojkar kanske leker Pokémon, inte vet jag, men jag tycker att man kan se skillnad. 
Flickor leker mer mamma, pappa, barn. Även fast man försöker styra och man skapar 
miljöer som inte är en ren och skär dockvrå (F2). 

Förskollärare 2 säger att hon ser skillnader i lekar som pojkar leker och lekar som flickor 
leker. I ovanstående citat gör hon kopplingen att flickor leker en viss typ av rollek fast de valt 
att inte skapa miljöer och inte tillhandahålla könskodat material som ska uppmuntra till 
specifikt den typen av lek. Detta skulle kunna förklaras på så sätt att det inte räcker att bara 
skapa könsneutrala miljöer. Då kan tankar också kopplas till det som förskollärare 1 säger att 
miljöerna ska förändras och följa barnens intressen.  

Könsroller och kulturer 
Förskollärare 1 tar upp kulturer inom barngruppen vilka ofta styr barnen i deras val av lek och 
lekkamrater. ”I den fria leken får ju barn möjlighet att prova på alla roller även fast man 
kanske inte törs eller att man inte accepteras i den gruppen där man ingår just då” (F1). Det 
förskollärare 1 tar upp om prövandet av roller blir intressant i den kontext som förskollärare 2 
tar upp. Finns inte miljöer så som dockvrån, legobyggen och sådant som förknippas med 
kodning av kön hur provar då barnen dessa roller? Förskollärarna vacklar mellan synen på 
barn utifrån biologiskt kön och en konstruktivistisk syn. De pratar om barn som individer men 
vill ändå påstå att de ser skillnader i vad pojkar och flickor vill göra när de leker fritt. 
Exempelvis förskollärare 1 uttrycker att hon ser skillnader på barnens lek men att det är 
individuella och inte könsbundna skillnader. Hon ställer sig också frågan om hennes syn på 
barn är positiv eller negativ ur ett genusperspektiv. Hon förklarar vidare att hon inte skulle 
dela in barnen i pojkar eller flickor vid aktiviteter. Biologiskt kön är så pass oviktigt för henne 
vilket hon exemplifierar genom sitt påstående att hon ”…inte på rak arm kan säga hur många 
flickor eller pojkar som finns på avdelningen” (F1). Samtidigt säger hon att barnen är en del 
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av samhället och påverkas därför av hur samhället ser ut. De lär sig tidigt vad som är okej och 
inte okej att leka och då belyser hon att det beror på deras könstillhörighet. Hon tar upp flera 
aspekter som påverkar barns val i den fria leken exempelvis ur ett kulturellt perspektiv. 
Förskollärare 4 uttrycker att barnen får med saker i sitt bagage under sin uppväxt som blir till 
genom vuxenvärldens förväntningar. Förskollärare 3 säger att i leken kan man vara vad som 
helst och vem man vill. Hon är tydlig med att det ingår i förskollärares uppdrag att motverka 
stereotypa könsnormer som finns i samhället. Hon förklarar vidare att det finns en utmaning i 
att barnen avspeglar och tolkar sin omvärld och de normer som redan finns i samhället som 
barnen är en del av.  

Observationer av barns fria lek  
Observationer har genomförts i förskolans utomhusmiljö på en barngrupp om tjugo barn i 
åldrarna fyra till fem år. Där det går fem flickor och femton pojkar. Tretton av barnen är 
svenskar och sju har föräldrar med annan nationalitet än svensk. Förskollärare 1 och 2 jobbar 
på den observerade avdelningen. Anledningen att barngruppen ser ut på detta sätt 
framkommer i intervjuerna med förskollärare 3 och 4 att tidigare har argumentet varit att 
barngruppen skulle ha en balans mellan pojkar och flickor. Men när de placerar ut barn på 
avdelningar idag tänker de snarare, som de båda exemplifierar på liknande sätt, att det inte är 
skillnad på pojkar och flickor. Om en pojke är stökig så är det inte för att han är pojke utan för 
att det är sådan han är. Alltså när de gör barngrupperna utgår de inte från hälften flickor, 
hälften pojkar utan beskriver det som att de snarare ser till barnen som individer.   

Vid observationstillfällena noteras att barnens lek i stort sätt sker helt segregerat i grupper om 
flickor som leker med flickor och pojkar som leker med pojkar. Pojkarnas lek domineras av 
fysisk lek så som att springa, jaga, kasta, fäkta, rulla, klättra och att slå. Vid första anblick 
upplevs flickorna på ett tydligare sätt leka medan pojkarna mest springer runt. Pojkarnas 
interaktion med varandra är begränsad till knuffar och bråkliknande situationer. Under leken 
sågs, så som även förskollärarna beskriver, pojkarna använda pinnar som svärd, de fäktades 
och kastade dessa på varandra. Verbal kommunikationen dem emellan var obefintlig. Detta 
skulle dock kunna förklaras med de språkliga utmaningar som finns i den specifika 
barngruppen. Nedan följer exempel på fri lek vid observation. 

Spöktroll 
Två pojkar springer runt en stor sten om och om igen. De verkar inte leka något speciellt. 
Sedan smyger de runt stenen så att de hamnar på motsatt sida om den. När en av pojkarna 
står på den sida om stenen där vi står och iakttar, frågar han varför vi är där och vad vi 
gör. Han fick då frågan tillbaka om vad de gör, varpå han svarar att de leker spöktroll. De 
fortsatte sedan sin lek runt en annan stor sten längre bort. Alltså hade de en lek som de 
båda ingick i med inslag av rollek och någon form av ”kull” lek. Kopplingen till lek hade 
inte blivit tydlig bara genom själva observationen om inte frågan ställts.  

Flickorna leker rollekar så som mamma, pappa, barn, de lagar mat, leker fantasilekar och 
deras lek är i stor utsträckning platsbunden. De interagerar oftare med varandra i leken och tar 
kontakt med andra barn (då främst andra flickor) och vuxna även i leken, vilket pojkarna inte 
gör. Flickorna leker precis som pojkar med pinnar men använder de som slevar vid 
”matlagning” och andra naturmaterial använder de som ingredienser. De använder även 
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pinnar som trollstavar. I flickornas rollekar synliggjordes också tendenser till uteslutning och 
inneslutning, detta framkommer i deras kommunikation och hur de positionerar sig i leken, ur 
detta blir det tydligt hur flickorna utövar makt över varandra i den egna kamratkulturen. En av 
flickorna antar vid flera tillfällen en tydlig ledarroll i lekarna som exempelvis när hon delade 
ut pinnar till tre andra flickor men den sista i ledet fick ingen och uppmanades att hitta en 
själv. På samma sätt provar flickorna maktroller inom kamratgruppen genomgående i sin lek, 
vem som får vara vem i rollek, hur leken ska gå till och vem som har tillträde att överskrida 
dessa lekregler och vem som inte har det. Nedan följer ett exempel utifrån iakttagelser på 
flickornas lek. 

Ledarflickan 
Fyra flickor sitter under en rutschkana, de bakar eller lagar något, tårta eller soppa. En av 
flickorna blir utan spade varpå en av de andra flickorna som har en spade delar med sig 
av sin, och blir då själv utan. Det gör att hon förlorar sin plats vid hinken och blir istället 
ståendes för att se på medan de andra gräver och rör om i hinken med sand. Flickan med 
ledarrollen bestämmer vem som får röra om när inte hon själv rör om i sandblandningen. 
En flicka börjar röra om men då säger ledarflickan och pekar på en annan flicka ”Nej, nu 
är det hennes tur” Sedan frågar hon flickan som står upp vad hon leker, flickan svarar 
inte då säger ledarflickan att det är den stående flickans tur och att de andra ska göra plats 
åt henne vid sandhinken. Den stående flickan ser ut att tveka på om hon vill sätta sig, 
sedan springer hon och en annan flicka iväg och hämtar mer sand och pinnar till hinken 
med tårta eller soppa. En tredje flicka springer också iväg kort därpå och flickan med 
bestämmande roll i leken blir kvar ensam. Hon skriker efter flickan ”Nej, du skulle ju 
vakta!” flickan hon ropar efter ser ut som hon hör men gör valet att leka tillsammans med 
de andra flickorna. 

Barns utmanande av traditionella könsnormer i den fria leken 
Förskollärarnas bild av utmanande 
Förskollärare 2 tar upp situationer där barn utmanat könsnormer utifrån lekkort de använt 
tidigare under hennes yrkesverksamhet. Hon förklarar att de hade kort för olika rum och lekar 
och aktiviteter för barnen i dessa rum. Sedan fick barnen sätta sin bild under de kort som 
passade in på vad de ville göra. Korten används av förskollärare för att anpassa lekar efter 
rum och barngrupper. Det förskollärare 2 sett var att barn lekt vissa lekar de annars inte 
brukar med barn de annars inte leker med. Frågan är då om det går att kalla det utmaning av 
könsnormer. Hade barnen valt att leka med dessa barn om de fått bestämma själva och om de 
hade lekt just den leken, går det alls att kalla den fri? Däremot framgår det att vuxnas styrning 
eller kontroll av hur barn leker kan påverka deras utmanande. Förskollärare 4 beskriver att om 
en flicka leker typiskt flickiga lekar så dras andra flickor till den leken. Hon beskriver vidare 
att ”flickor idag leker i miljöer som är typiskt pojkiga och att de där kan lära pojkarna mycket 
om hur man kan vara och bete sig i leken” (F4). Hon beskriver också att barns möjligheter till 
utmanande av könsnormer påverkas av hur de är formade av värderingar och normer 
hemifrån.  

Utseendenormer 
Förskollärare 1 tar upp en situation från en ny vrå för utklädning på en annan avdelning, där 
det fanns ”…jättemycket klänningar, sjalar och blusar” (F1), dit tre av flickorna på den här 
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avdelningen ville gå, vid det här tillfället hade en pojke följt med. I följande citat beskriver 
hon hur situationen såg ut:   

När han kom in i rummet, så tittade han på grejerna, sen på mig och sa: ’Men vars är 
pojkkläderna?’ Sen såg han så fundersam ut. ’Ja, men det här är allas kläder, alla får låna 
dem! Det finns inga speciella flick- och pojkkläder, utan de här får alla ha på sig’. Sen så 
såg han fundersam ut. ’Får jag prova en klänning?’ ’Ja, men självklart! Vilken vill du 
ha?’ Sen så tittade han lite försiktigt på mig och sa ’Kommer någon att skratta åt mig då?’ 
(F1).  

Efter den här situationer beskriver förskolläraren att han tagit för sig och vågat vara mycket 
inne i vrån och provat sig fram, hon beskriver att det resulterat i att fler och fler tagit efter 
hans initiativ att vistas där. Pojkar och flickor i vrån provar klänningar tillsammans och leker 
rollekar.  

Men jag tänker att, hade han blivit annorlunda bemött, hade någon skrattat åt honom då så 
hade han kanske inte tagit på sig en klänning någon mer gång. Nu är det ju bara en liten 
grej, men det är ändå ett litet steg att våga prova (F1). 

Förskollärare 1 visar på en förståelse för hur det egna bemötandet kan påverka barns 
utmanande, och hon ger också exempel på när vuxnas närvaro kan vara viktig. Hade hon inte 
varit där hade kanske inte pojken vågat ta steget att prova. Närvaron kan också ha som 
konsekvens att andra barn inte skrattar och trakasserar. Den vuxne visar att det är okej att 
utmana traditionella könsnormer i situationen ovan.  

Sen tänker jag också om det här med vårt arbete att det känns tröstlöst ibland när jag 
tänker på mina barn hemma också. Det jag gör spelar som ingen roll. De kommer ändå 
möta någon sedan som skrattar åt deras rosa skor (F1). 

Förskollärare 1 förklarar vidare hur hon upplever överskridande och utmanande som något 
svårt att arbeta med. Hon visar på en vanmakt över sin situation både på arbete och i hemmet. 
Hon verkar uppleva att det inte är av större betydelse hur hon arbetar med genuspedagogik i 
förskolan för samhället kommer ändå tydligt visa vilka normer som råder, vad som är okej 
och vad som inte är okej. Vidare så handlar det hon tar upp om utmanade i stor utsträckning 
om barns kläder och utseende vari kön görs. Om pojken som provade klänningar och någon 
som skrattar åt ens rosa skor. Det har noterats att även de andra förskollärarna tycks utgå ifrån 
ett utmanande som något som handlar om utseende och attribut som kläder och smink. När 
samtal förs om genus verkar kläder ha en central roll. ”Det kan man ju tänka på när en tjej 
har fått nya kläder, ’gud vad fint’. När en kille har fått nya kläder, ’gud vad tufft’” (F2). 
Förskolläraren exemplifierar här hur flickor och pojkar ofta bemöts olika. Hon lyfter att det är 
angeläget att medvetandegöra sig om hur man bemöter barn. Och trycker på att de bör 
bemötas lika. ”…vi har ju pojkar som vill leka sjöjungfru och prinsessor, som har sådana här 
jättefina klänningar och tiaror. Hela den biten. Det är ju bra. Alla måste ju få känna sig 
fin…” (F3). Förskollärare 2 lyfter att man pratar om flickor och deras kläder som något fint 
och att man bör tänka på hur detta kan bemötas. Förskollärare 3 tycks inte ha gjort samma 
reflektion då hon beskriver att sådant som är typiskt flickigt är okej för pojkar att vilja leka 
med för att de också ska få känna sig fina. Däremot kan det ses som att förskolläraren tänker 
på pojkarnas könsöverskridande som något positivt. Det paradoxala med detta kvarstår dock 
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att det som förknippas med flickigt är det som är fint något som förskollärare 2 menade bör 
undvikas. ”…vi pratade om smink också, och då var det en kille som han ba ’Ja killar kan ha 
smink också’” (F2). Förskollärarna pratar i stor utsträckning om pojkars utmanande, exempel 
på flickors utmanande uteblev, däremot gav förskollärare 4 exempel på en flicka som absolut 
ville ha klänning där hennes förälder ville utmana detta.  

Ta bara det här med kläder. Man kan se föräldrarna komma och ’Jag är helt tokig, hon ska 
bara ha klänning hela dan. Hela tiden varenda dag. Jag vill inte att hon ska ha det’. Ja, 
men vi kan ju inte göra något åt det. Den biten här. Då blir mitt svar till en förälder ’Men 
det är ju du som bestämmer, du bestämmer vad du köper för kläder till ditt barn’. ’Men 
hon vill ju inte ha något annat’. ’Ja men antagligen får du ju köpa det eller välja att jag 
har inte det’. Jag tror idag att man faller ganska lätt i det, som förälder (F4). 

Förskollärare 4 verkar känna en viss frustration i arbetet med könsöverskridanden och 
traditionella könsnormer och utmanandet av dessa. Hon visar på en problematik som kan 
kopplas till föräldrarnas respektive förskollärarnas roll när det kommer till barn och 
utseendenormer. Hon visar tydligt att hon upplever det som föräldrarnas ansvar. Exemplet 
som förskollärare 4 visar upp på frågan om barns utmanande kan ge intryck av att hon säger 
ifrån sig ansvaret när det kommer till utmanande av könsnormer. Här uppstår en fråga om 
ansvar och samarbete mellan förskolans verksamhet och hemmet.  

Observationer av barns utmanande 
I observationerna blir i låg grad barns utmanande av kön och könsnormer synliga i den fria 
leken. Flickorna och pojkarna leker könsindelat, pojkar med pojkar och flickor med flickor. 
De leker lekar som förknippas med respektive kön. Förskollärare 4 tar upp att barnen kan 
blanda sig mer med varandra ute, observationerna har bara genomförts ute men det som 
framkom var ändock inte att barnen lekte mycket med varandra mellan könen utan snarare i 
väldigt låg utsträckning. I följande stycke lyfts ändock ett exempel från observation ur en 
situation där en pojke lekte med några flickor. 

Pojken, grenen och flickorna 
En pojke bär på en lång gren, sedan kommer det tre flickor som också vill leka med den. 
Då blir pojken först sur och säger att den är hans, men flickorna går inte därifrån, då 
börjar de bära grenen tillsammans. Pojken går längst fram och styr vart de skulle gå. 
Pojken tar kvisten själv och ställer den rakt på marken. Alla barnen fascineras över hur 
kvisten mer ser ut som ett träd när den står upp. En fjärde flicka frågar därefter om hon 
får vara med, pojken säger då nej och flickan springer därifrån med en annan av flickorna. 
De återstående barnen, pojken och två av flickorna, börjar bära på kvisten igen. Denna 
gång är det dock en flicka i täten som bestämmer vart de ska gå. De två flickorna som 
sprang iväg återansluter sig till gruppen och är med och bär grenen. Pojken hamnar längst 
bak i gruppen och börjar dra grenen bakåt motstridigt. De fyra flickorna får det kämpigt 
att ta sig fram, men fortsätter tillsammans ta i för att komma framåt. Pojken ger då upp 
och går sedan därifrån.  

I deras dragkamp blir pojken fråntagen ledarrollen i den specifika leken, vari han kan ha trott 
sig inneha denna roll antingen på grund av sin könstillhörighet eller för att flickorna avbröt 
och gjorde intrång i hans redan etablerade lek där han var självbestämmande. De leker här 
tillsammans men om det är leken och själva gemenskapen som är i fokus är svårt att veta. 
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Pojken kunde ha påbörjat en lek innan flickorna anslöt sig. Om den då blev störd av flickornas 
intrång, kan i så fall det påverka hur pojken väljer att fortsätta leka tillsammans med flickorna. 
Frågan är då i hur stor utsträckning det spelar roll att de var just flickor som stegar in i 
pojkens lek, hade han varit mer inbjudande om det var pojkar som ville vara med? I nästa 
stycke följer ett exempel på en situation där en förskollärare är med i barnens fria lek. 

Synlig förskollärare i kurragömmalek 
En förskollärare och två pojkar ses leka en kurragömmalek ihop. Lite senare kommer tre 
flickor och vill vara med i leken. Kurragömmaleken avslutas lite senare med att 
förskolläraren och alla de som leker inklusive de barn som följer efter och kikar på leken, 
sätter sig tillsammans på marken där de pratar allihop tillsammans. När förskolläraren 
sedan går därifrån splittras barngruppen och barnen börjar leka med barn från samma 
könstillhörighet igen.  

Detta bekräftar ännu en gång att när de vuxna är med i barnens lek så kan de påverka 
konstellationer i barngruppen. De intervjuade förskollärarna nämner själva att det är viktigt att 
närvara i barnens lek, däremot så synliggörs vuxnas deltagande vid få och korta tillfällen vid 
observation. Situationer där barn utmanar traditionella könsnormer synliggörs vid få tillfällen 
och i de situationer som iakttagits som kan tolkas som utmaningar framkommer inte 
utmanandet så tydligt. Nedan kommer ett litet exempel från en situation där en pojke närmar 
sig en flicka som sitter i sandlådan och leker. 

Pojken som ville leka med flickan 
Pojken närmar sig sandlådan, han står först avvaktande sedan tar han några steg 
framåt närmare flickan. Han frågar vad hon gör och verkar intresserad av att vara 
med, men flickan svarar inte och tittar surt på pojken.  

Detta kan vara ett utmanande från pojkens sida att leka med flickan, samtidigt som hon kan 
utmana maktpositioner genom att säga nej. Genom observationerna blir det synligt att 
flickorna som är betydligt färre än pojkarna är de som oftast själva väljer att leka långt borta 
ifrån pojkarna och hålla dem utanför sin lek. Några av förskollärarna säger i intervjun att de 
inte delat in barngrupperna i hälften flickor och hälften pojkar utan utefter barnen som 
individer, i och med att barnen leker så pass uppdelat utifrån kön kan frågan ställas hur 
förskollärarna motiverar sin barngrupps indelning.   

Fri lek och förskollärares förhållningssätt 
Förskollärarnas bild av fri lek 
Den fria leken är en viktig del av barns vardag i förskolan och förskollärarna beskriver den 
som ett sätt för barnen att bearbeta upplevelser, använda sin fantasi och utveckla det livslånga 
lärandet. Förskollärare 1 beskriver att den fria leken blir fri på så sätt att barnen får möjlighet 
att själva styra över vad de vill göra, styra över val av aktivitet, vart de leker och med vilka. 
Samtliga förskollärare besvarar dock frågan om begreppet fri lek och dess betydelse, att leken 
inte kan ses som helt fri trots benämningen ”fri”. Förskollärare 1 uttrycker hinder för att barns 
lek ska bli fri utifrån de begränsningar som finns i förskolans verksamhet och miljö. ”Sen så 
är den ju inte fri, utan den är ju alltid begränsad utifrån vad som erbjuds här och ute. Själva 
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får styra över vad man vill göra” (F1). Förskollärare 3 beskriver att barnen kan leka fritt men 
också med stöd från personal, som driver på med initiativ, frågor och beskrivningar.   

…jag tycker att den fria leken, alltså uttrycket gör ju så att då leker barnen själva då har vi 
inget där och göra. Men jag ser det inte så, jag ser den som en väldigt viktig del av 
barnens vardag. Där vi vuxna också måste vara närvarande på lite olika sätt (F4).  

Fri lek under kontrollerade former 
Förskollärarna anser inte att den fria leken ska vara planerad. De trycker ändock på att den 
inte kan ses som helt fri, dels i hur de, som förskollärare 2 beskriver, motiverar för föräldrar 
som efterfrågar uppstyrda aktiviteter och dels då de uttrycker att det är viktigt att närvara som 
förskollärare och att ”…fri lek är väl liksom när barnen får leka fritt under kontrollerande 
former…” (F2). Behovet att motivera den fria leken för föräldrarna, tyder på en rädsla att 
ordet ”fri” kan signalera att barnen lämnas åt sig själva. Samtidigt trycker förskollärarna på 
vikten av närvaro och att skapa situationer och miljöer som stimulerar barnen att ta initiativet 
till att leka fritt. Som förskollärare 1 uttrycker påverkas barns val av lek av utrymme, lokaler 
och tillgång till material. 

…här har vi lite tid emellan, här kan vi ha lite fri lek. Vi har den ju ofta på de tiderna vi 
kanske är, många har de i alla fall så, där man har lite färre personal. Men jag ser det som 
väldigt viktigt att vi är närvarande vuxna, framförallt i den fria leken. Jag tror att mycket 
av barnens uttryck kommer fram där (F4). 

Förskollärarna trycker på att leken ska ske under kontrollerade former och att vara närvarande 
när barnen leker. Förskollärare 4 och 3 beskriver att om man som vuxen närvarar i barnens 
fria lek så kan man förstå barnens handlingar och intressen. Samtidigt påvisar förskollärare 4 
att mycket av den fria leken sker då personalen i lägre utsträckning kan närvara i 
verksamheten. I situationer av lägre personaltäthet ges utrymme till den fria leken detta på 
grund av att de inte har samma möjlighet att genomföra planerade aktiviteter. Exempelvis 
som förskollärare 1 uttrycker så sker den fria leken vanligtvis på morgonen ute och efter lunch 
inne samt ute efter mellanmål. Efter lunch byter personalen av varandra för rast, vilket 
innebär att de är färre på avdelningen under den tiden.  

Förskolan som besökts är nyöppnad sedan en kort tid tillbaka och barnen på avdelningen där 
två av förskollärarna vi intervjuat jobbar har en stor andel barn med annan nationalitet än 
svensk. Det var även barnen på deras avdelning som observerades. Dessa två förskollärare 
beskriver den fria leken utifrån en anpassning till barnens situation och att vara med i barnens 
upptäckande på ett deltagande sätt där alla kan lära av varandra, såväl barn som vuxna. De 
förklarar även att allt nytt gör att de inte kan ha så mycket planerade aktiviteter vilket innebär 
att de prioriterar ett medupptäckande i den fria leken tills vidare. 

Så vi fokuserar mycket på att vi måste vara med barnen, finnas till hands, och stötta dem i 
den fria leken. Så den fria leken är inte så fri den kan vara, vi behövs på alla ställen och 
det är svårt. Vi håller på att lära oss tillsammans, med barnen att leka och använda 
material och regler för leken (F1).  

Förskollärare 1 uttrycker att barnen inte kan vara fria i sin lek på samma sätt som i en 
barngrupp där alla talar samma språk. Förskollärare 2 förklarar även att den fria leken är 
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viktig för att stimulera dessa barns språkutveckling. ”Alltså det känns viktigt för dem. Med 
tanke på språket och så. Den fria leken sker i princip överallt, skulle jag kunna säga” (F2).  
Förskollärare 1 tar upp lekregler som något de behöver lära sig tillsammans med barnen. Det 
kan röra sig om en fråga om kulturella och sociala skillnader som påverkar interaktion och 
maktrelationer i leken. Förskollärarnas deltagande och roll i den fria leken får således olika 
konsekvenser för barnen och påverkar barnens kamratkulturer. Interaktionen kan fungera både 
utmanande och begränsande beroende på förskollärarnas förhållningsätt. Förskollärarna 
beskriver sedan att det kan vara svårt att hitta en roll inför barnens lek. Förskollärare 1 
beskriver svårigheter som kan uppstå om barnen inte behöver vuxnas stöd, att leken kan bli 
avbruten och störd. Hon beskriver även en övervägning som är svår i olika situationer, 
känslan av att inte vilja lägga sig i den fria leken samtidigt som det då kan innebära att 
förskolläraren engagerar sig för sent när leken redan hunnit spåra ur.  

Observationer av förskollärarnas närvaro i barns fria lek 
Det som framgår i observationer i utomhusmiljön är att förskollärarna i liten utsträckning 
kommunicerar med barnen. Det finns tillfällen där barnen fått frågor om vad de leker och hur 
det går. Förskollärarna finns som de förklarar i intervjun där och skapar trygghet men deltar 
sällan i barnens fria lek. Den interaktion som iakttagits är tillsägelser, uppmaningar, tröst vid 
situationer där barn är ledsna, när barn själva söker kontakt och när de försöker aktivera barn 
som inte verkar ha något att göra. Barnen leker i stor utsträckning rollekar, då främst flickorna 
och fysiska lekar, då främst pojkarna. De använder saker i utomhusmiljön som finns till 
hands, så som kvistar och grenar. Medan barnen leker på, ses förskollärarna stå tillsammans 
och prata med varandra från förskolans olika avdelningar. I observationen blir det även 
synligt att förskollärarna på de avdelningar med små barn vistas närmare barnen i deras lek 
medan de på den avdelningen där vi specifikt observerar barnen befinner sig längre ifrån dem.   

Barns könskonstruktion i den fria leken i utomhusmiljön 
Fri lek och miljö 
Förskollärare 1 anser att barnen leker samma typer av lekar inne som ute. Förskollärare 3 
däremot säger att hon tycker att barnen leker olika inne och ute. Ute finns större möjligheter. 
Likaså beskriver förskollärare 4 att utomhusmiljön utgör en större yta att vistas i. Hon 
beskriver vidare att ute är den fria leken mer fysisk med mer tuffa lekar än inne, hon beskriver 
även att det på ett annat sätt kan uppstå konflikt exempelvis när pojkarna viftar med pinnar.  

Förskollärare 1 beskriver att hon tror att förskolans miljöer påverkar vem och vilka barnen 
leker med och vad för typ av lekar. Hon förklarar att med den situationen som råder på deras 
avdelning så måste miljöerna vara tydliga för barnen, att det framgår vad för typ av lek som är 
godkänd för rummet i fråga. Samtliga förskollärare uttrycker liknande resonemang om 
förskolans miljö och dess påverkan på barnens lek och val av lekkamrater. De håller sig dock 
i stor utsträckning till inomhusmiljön i sina beskrivningar. Exempelvis så tar förskollärare 1 
och 3 upp vikten av hur man presenterar rum för barnen, vad man vill signalera och vad 
rummet i sig ger för tankar till barnen om hur de ska bete sig därinne.  
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Förskollärarnas bild av utomhusmiljön 
Ingen av förskollärarna nämner utomhusmiljön och hur man presenterar och skapar intresse 
av den för barnen. Förskollärarna framhåller emellertid naturen och skogen när de pratar om 
sin utomhusmiljö. 

Vi vill ha träd och natur, det är ju för att man ska kunna upptäcka sin närmiljö, nu har vi 
ju en annan skog som man skulle kunna gå iväg och vara i. Men det finns möjligheter att 
upptäcka… (F3). 

…det finns mycket lärande i skogen, motoriken tränas ju enormt mycket... Alla sinnen får 
ju jobba, det luktar gott, skogen är en enorm tillgång att kunna ha. Den kostar ingenting. 
Det är bara att öppna upp ögonen och förstå vilken tillgång den är. Det finns så mycket 
material i skogen… (F4). 

Förskollärare 4 förklarar vidare att naturen och skogen som finns i och nära förskolans gård är 
speciellt viktig för de barn som inte får möta skogen i sin vardag. Eftersom förskolan är så 
pass ny beskriver förskollärarna att det finns önskemål för utomhusmiljön. Förskollärare 4 
och 1 anser att det saknas något att klättra i och Förskollärare 2 beskriver att utomhusmiljön 
inte endast ska vara skogsmiljö. Hon efterfrågar stationer där barnen kan vistas, ”…lite som 
inne där vi har rum i rummen” (F2). Förskollärare 1 beskriver sin bild av miljön, att den ska 
utformas efter vad som intresserar barnen här och nu. ”Miljön ska vara föränderlig och 
anpassas efter den barngrupp man har” (F1). Hon lägger stor vikt vid tydlighet som behövs i 
den specifika barngrupp de har nu, och vad för typ av lek man vill uppmuntra. Detta för att 
denna barngrupp behöver stöd och träning i lekregler och i interaktion som bygger broar över 
eventuella språkliga barriärer. Förskollärare 2 tar istället upp en erfarenhet från en tidigare 
arbetsplats där de hade ett rum som tvärtemot saknade denna tydlighet men som hade ett stort 
utbud av varierande material där barnen visade på nyfikenhet och lekte fantasilekar, ”de 
kunde vara allt från polis till frisör” (F2). Barnen lekte i det rummet andra lekar än de annars 
brukar. Förskollärare 1 tycker att miljön även ska vara inbjudande och utmanande. Hon 
förklarar vidare att de ”…har mycket tankar och idéer om utomhusmiljön men att tiden inte 
räcker till och att inomhusmiljön just nu är prio ett” (F1).  

Förskollärarnas uppfattning om barns konstruktion och utmanande utomhus 
När förskollärarna pratar om konstruktion och utmanande av kön och könsnormer utgår de i 
hög grad från inomhusmiljön. Speciellt i samtal om utmanande tycks de ha lättare att 
exemplifiera med situationer som uppstått inne. Den enda som lyfter utmanande i 
utomhusmiljö är förskollärare 4 som förklarar det som att ”…utomhus kan de mera komma 
ihop sig, tjejer och killar, och leka tillsammans. Det har väl att göra med att det är större 
plats att vara på. Jag tror att ute så finns det större möjligheter att mixa sig” (F4). Blir 
utmanandet lättare att se i miljöer som är mer könskodade? Känns utomhusmiljön befriad från 
konstruerande av kön och könsnormer då den inte anses vara könskodad? Så som 
förskollärare 2 svarar utifrån frågan om det finns könskodade miljöer på förskolan: ”Nej det 
tycker jag inte, inte ute” (F2).  
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Observation av könskodat material och miljö  
Vid observation noteras avsaknaden av inköpt material. De mesta som finns är sådant som 
naturen försett gården med. Sittplatser och lekställningar är i naturmaterial så som trä och rep. 
Barnen leker i stor utsträckning med granris, stora grenar, pinnar, kottar, spån och sand. 
Pinnar blir i olika lekar svärd, trollstavar, träd, slevar eller så är det bara vad det är, en pinne. 
Fantasin är det som sätter gränserna. Som förskollärare 4 beskriver så är utomhusleken ofta 
fysisk. Barnen har dragkamp om stora långa grenar, de slåss och viftar mot varandra med 
pinnar och kastar sand och grus på varann. Hon tar också upp att motoriken tränas i skogen, 
vid observationstillfällena blir detta synligt. Barnen använder kroppen när de rullar ner för en 
kulle. De springer mycket och klättrar upp för stora stenar och hoppar ner från dessa. I 
observationerna ses inget i miljö och material som kan antas vara könskodat. Däremot leker 
barnen olika med de material som finns naturligt i miljön. Pojkar slåss med pinnar och flickor 
använder dessa vid ”matlagning”. Pojkarna klättrar upp och ner för stora stenar medan 
flickorna leker i ett krypin under rutschkanan. Trots att utomhusmiljön inte innehåller typiska 
könskodade element, eller något som kan skapa denna uppdelning i leken utefter barns 
könstillhörighet, så följer de observerade barnens fria lek ändock traditionella könsnormer.  

  



30	
	

Fördjupad analys 
I analysavsnittet som följer presenteras en fördjupad analys av resultatet och det som 
framkommit analyseras i relation till tidigare forskning och litteratur. Avsnittet följer samma 
teman som resultatavsnittet, alltså: Barns konstruktion av kön i den fria leken ur ett 
genusperspektiv, Barns utmanande av traditionella könsnormer i den fria leken, Fri lek och 
förskollärares förhållningssätt samt Barns könskonstruktion i den fria leken i utomhusmiljön. 
Detta avsnitt tar även stöd ifrån underrubriker.  

Barns konstruktion av kön i den fria leken ur ett genusperspektiv 
Förskollärares arbete med genusfrågor 
Det framgår genom intervju att förskollärarna ser sig och sin yrkeskår som väl medvetna om 
genus och jämställdhet. Förskollärarna förklarar sitt arbetssätt kring genusfrågor som något 
som sitter i bakhuvudet, trots det har de inte ett aktivt arbete utifrån någon genuspedagogisk 
inriktning. Samtliga förskollärare säger att de tror att de är mer medvetna om genusfrågor idag 
jämfört med förr, men att de inte utgår ifrån läroplanen eller aktivt arbetar med det i 
arbetslaget. En av förskollärarna visar på en förståelse för människors grundvärderingar och 
synsätt på dessa frågor, att de kan färga vuxnas handlingar och förhållningsätt gentemot 
barnen i förskolan. Förskollärarna förklarar vidare att de inte har satt sig ner i arbetslaget för 
att diskutera fram en samsyn om just genus och jämställdhetsfrågor men att de förmodligen 
skulle behöva göra det.  

Samtliga förskollärare har olika erfarenheter och föreställningar om vad genus är och de 
arbetar inte aktivt med genusfrågor i verksamheten. Eidevald (2011) beskriver att en 
samstämmighet i arbetet med genusfrågor behövs för att ett gemensamt jämställdhetsarbete 
för barns lika behandling ska kunna bedrivas. Han förklarar vidare att en problematik uppstår 
då genuspedagogiska inriktningar inte ger tydliga beskrivningar av hur ett gemensamt 
förhållningssätt för förskollärare bör se ut. Det går att relatera till att förskollärarna tycks 
uppleva könskonstruktion och könsnormer som något svårt att arbeta för att utmana. En 
vanmakt beskrivs över situationen både på arbetet och i hemmet. Det verkar finnas en 
upplevelse att det inte är av större betydelse hur arbetet med genuspedagogik i förskolan bör 
se ut. Då de ger uttryck för att samhället ändå kommer visa tydligt vilka normer som råder, 
vad som är okej och vad som inte är okej. Oavsett hur samhället formar barnen står det 
uttryckligen skrivet i läroplanen för förskolan att förskollärare ska bedriva ett arbete för att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Jämställdhet, rättigheter och rättvisa ska 
lyftas och synliggöras i verksamheten (Skolverket, 2016).  

Förskollärarna tycks se på sin verksamhet som något som inte innefattas som en del av 
samhället. Att de uttrycker en vanmakt inför samhällets påverkan på barn, görs tydligt genom 
deras förklaring att samhället har en så pass avgörande roll för hur barn konstruerar och 
utmanar könsnormer och att det därför inte spelar så stor roll hur de arbetar med dessa frågor i 
förskolan. Skolverket (2016) beskriver att flickor och pojkars uppfattning om vad som är 
manligt och kvinnligt formas av de förväntningar och krav som ställs av vuxna när de bemöter 
barnen. Utgår förskollärare från den värdegrund som står i förskolans läroplan, skapas 
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förståelse för att förskolan är en del i samhället och att den därför också har stor påverkan på 
barnen. Ärleman-Hagsér (2008) beskriver även denna problematik med att förskollärare 
många gånger har svårt att se barns genuskonstruktion, vilket även vi hade svårt att synliggöra 
vid observation. Ärleman-Hagsér (2008) anser att det krävs ett mer målinriktat arbete kring 
barns grundläggande rättigheter, där flickor och pojkars lika möjligheter och rätt till lärande 
och lek står i fokus. Således kan fördjupad analys av förskolans verksamhet, synliggöra och 
problematisera oreflekterad pedagogisk praktik.  

Individperspektiv 
Utifrån hur några av förskollärarna beskriver genus kan det tolkas som att de uppfattar 
genusarbetet som att vuxna bör se barnen som individer och inte se till barnens kön. Enligt 
Dolk (2013) kan denna uppfattning påverka barns möjlighet att vara delaktiga inom arbetet 
med likabehandling och genuspedagogik. Det eftersom arbetet kan påverkas av 
könsneutralitetsidealet och den rädsla som uppstår hos förskollärare för att förstärka 
skillnader. Rädslan blir ett hinder i frågor som rör jämställdhet med barn då det finns en oro 
för att ord som tjejer och killar i sig riskerar att befästa kön på ett problematiskt sätt. 
Individperspektivet, att se barn som individ och inte utefter kön som flicka eller pojke, 
framgår som den syn som råder bland de intervjuade förskollärarna. De vacklar mellan en syn 
på barn utifrån det biologiska och en syn på barn som är konstruktivistisk. En av 
förskollärarna uttrycker för att förtydliga att hon ser skillnader på barnens lek men att det är 
individuella och inte könsbundna skillnader. Tvärtemot nämner dock samma förskollärare, 
vid ett senare tillfälle i intervjun, att hon tror att barnen lär sig tidigt vad som är okej och inte 
okej att leka beroende på deras könstillhörighet. Förskolläraren beskriver att barnen ska 
behandlas lika och inte utefter deras könstillhörighet, samtidigt som hon tror att barnen 
behandlas och bemöts olika på grund av deras könstillhörighet. Likaså beskriver Wahlström 
(2003) att diskriminerande mönster upprätthålls varje gång vuxnas förväntningar leder till 
olika behandling av barn. Svaleryd (2003) och Hellman (2010) förklarar att det råder en 
maktstruktur i samhället där det maskulina är överordnat det feminina och statistik visar att 
skillnader i levnadsvillkoren beroende på vilket biologiskt kön man tillhör är påtagliga. 
Förskollärarna tycks tro att bemötandet av varje barn som en enskild individ skulle kunna ha 
som innebörd att barns kön inte skulle ha någon inverkan på deras situation i förskolan. 
Tanken med att se barn som individer oberoende av kön fungerar om hela samhället antar 
samma synsätt däremot blir detta paradoxalt då det inte ännu ser ut så.  

Könsneutral eller könsöverskridande pedagogik 
Förskollärarnas arbetssätt är inte uttalat könsneutralt det framstår dock i relation till 
könsöverskridande genuspedagogik som mer könsneutralt. Eidevald (2011) beskriver 
könsneutrala strategier vari man behandlar barn lika oavsett kön. Däremot berättar 
förskollärarna att de inte har typiska flickiga eller pojkiga inomhusmiljöer, eftersom de valt 
att exempelvis inte ha dockvråer på sin förskola. Detta för att de inte vill tillhandahålla 
könskodat material som ska uppmuntra till specifikt den typen av lek. I Eidevalds (2011) 
beskrivning av könsneutrala arbetssätt går det att finna likheter med hur förskollärarna har 
valt att inte utforma könstypiska miljöer eller tillhandahålla könskodade leksaker. Flickor på 
förskolan har ändock visat att de gärna väljer att leka den typen av rollek även fast sådana 
miljöer inte går att finna fysiskt på förskolan. Två av förskollärarna har uppfattat detta genom 



32	
	

att påvisa att flickor leker rollekar, såsom mamma, pappa, barn, både inne och ute även fast de 
inte har någon dockvrå där då förskollärarna anser att denna lek tycks höra hemma. Detta 
skulle kunna förklaras på så sätt att det inte räcker att endast skapa könsneutrala miljöer för att 
hindra detta oönskade beteende och lekmönster hos barn. Om flickor vill leka dessa typer av 
rollekar finns det även där en motsägelse i att dessa miljöer ses som icke önskvärda. En av 
förskollärarna beskrev också att hon vill att miljöerna ska följa barnens intressen och att de 
därför måste kunna vara föränderliga. Hennes beskrivning går att anknyta till förskolans 
läroplan som säger att förskolan ska präglas av ett medvetet bruk av leken och att barnen ska 
kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen för att få utveckla sina intressen (Skolverket, 
2016). Samtidigt som de säger att de inte vill ha en dockvrå liknande miljö har de flickor som 
intresserar sig för typiska lekar som går att finna i en sådan miljö. Här uppstår en fråga om 
varför inte dockvrån skulle vara lämplig för barngruppen med tanke på förskollärarens 
beskrivning av föränderlig miljö och att den ska utgå ifrån barnens intressen.  

En av förskollärarna anser att i den fria leken får barn möjlighet att prova på olika roller, man 
kan vara vad som helst och vem man vill i leken. Samma förskollärare fortsätter att förklara 
att det kan vara läskigt som barn att prova på olika roller i och med att överskridandet kan 
leda till uteslutning ur gruppen man ingår i och att det ingår i förskollärares uppdrag att 
motverka stereotypa könsnormer som finns i samhället. Precis så beskrivs i läroplanen att 
förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsmönster (Skolverket, 2016). Hon går 
inte djupare in på hur det arbetet kan te sig. Vi menar att det kan uppstå en problematik med 
att det inte finns könskodat material eller könstypiska miljöer eftersom barnen får svårare att 
prova dessa olika roller i leken.  

Observation synliggör skillnader i barns fria lek 
Resultatet från observationstillfällena visar på att barnen lekte i stort sätt helt segregerat i 
grupper om flickor som leker med flickor och pojkar som leker med pojkar. Ärleman-Hagsér 
(2008) beskriver att flickor tenderar att leka i mindre grupper. Deras lek beskrivs som 
stillsammare och mer platsbunden än pojkars. Pojkars lek förklaras som mer fysisk, mer 
tävlingsinriktad och högljudd. I motsats till flickorna väljer pojkarna gärna att leka på större 
ytor, som ofta återfinns utomhus och aktiviteterna där präglas många gånger av bråklek. 
Hennes beskrivning passar väl in på den barngrupp som presenteras i resultatet. Pojkarnas lek 
dominerades av fysisk lek så som att springa, jaga, kasta, fäkta, rulla, klättra och att slå. 
Flickorna lekte rollek så som mamma, pappa, barn, de lagade mat, lekte fantasilekar och deras 
lek var i stor utsträckning platsbunden. De interagerade oftare med varandra i leken och tog 
kontakt med andra barn (då främst andra flickor) och vuxna även i leken, vilket pojkarna inte 
gjorde. Likaså visar resultat från studier som undersöker skillnader i pojkars och flickors lek 
att de lär och leker olika saker i förskolans fysiska miljö (SOU, 2006:75; Månsson, 2000; 
Odelfors, 1998). Skillnader i leken mellan könen bekräftas även genom Knutsdotter Olofsson 
(2009) samt Löfdahls (2004) beskrivning att flickor leker vardagligt liv i rollekar, medan 
pojkar leker äventyrslekar och superhjälte-lekar i en lekkultur som är mer fysisk.  

Observation av uteslutning och inneslutning 
Vid observation synliggörs i flickornas rollekar tendenser till uteslutning och inneslutning, 
detta framkommer både i deras verbala och icke-verbala kommunikation och hur de 



33	
	

positionerar sig i leken. Deras kommunikation kan kopplas till	Odelfors (1998) studie, i den 
undersöktes hur barn använder sig av olika beteenden och språk för att göra sig sedda och 
hörda inom förskolan. I den framgick angående flickors språk, att de uttrycker sig och tar 
plats mer där det bara är flickor och i informella sammanhang medan pojkarna tar mer plats 
och uttrycker sig mer i formella sammanhang. Observationerna vittnar om att flickorna utövar 
makt över varandra i den egna kamratkulturen. Barn utsätts för och prövar på att använda 
olika maktförhållanden i lekar där de exempelvis leker vuxna som bestämmer över barn, och 
där de överdriver och driver med vuxenrollerna (Löfdahl, 2014). 

En av flickorna antar en tydlig ledarroll i lekarna som exempelvis när hon delar ut pinnar till 
tre andra flickor medan den sista i ledet inte får någon utan uppmanas att hitta en själv. 
Flickornas förehavanden kan kopplas till Svaleryds (2003) beskrivning av flickors subtila 
maktkamp där de i leken utesluter varandra genom att ta effekt av känslor så som skuld och 
skam. Öhman (2009) däremot resonerar kring att uteslutning inte alltid innebär 
maktdemonstrationer eller ett kränkande beteende mellan barn. Barn kan säga nej till en 
kamrat som vill vara med för att de inte får plats och att de vill bevara leken så som den är. De 
kan även göra denna uteslutning för att skydda redan etablerade kamratkulturer. Inneslutning 
är när barn inkluderar varandra, i vilken de skapar tillhörighet. På samma sätt provar flickorna 
maktroller inom kamratgruppen genomgående i sin lek, vem som får vara vem i rollek, hur 
leken ska gå till och vem som har tillträde att överskrida dessa lekregler och vem som inte har 
det. I barns lekar sker förhandlingar som kan innebära att barnen låter det se ut som om att det 
är en viss aktivitet som pågår, men i själva verket är den sekundär. Det primära är 
förhandlingar om positioneringar och deltagande samt diskussioner om vilka som är med eller 
vilka som får vara med (Löfdahl, 2014). Förändring, förhandling och förflyttning av 
positioner är oerhört viktigt i det relationella samspelet när det kommer till genus. Därigenom 
sker parallella processer av särskiljande, beständighet, gemenskap och gränsöverskridande i 
vardagen (Ärlemalm-Hagsér, 2008). 

Barns utmanande av traditionella könsnormer i den fria leken 
Flickor som hjälpredor 
En av förskollärarna beskriver barns lek där flickor idag på ett annat sätt än tidigare leker i 
miljöer som är typiskt pojkiga och att de där kan lära pojkarna mycket om hur man kan vara 
och bete sig i leken. Knutsdotter Olofsson (2009) och Löfdahl (2004) tar upp denna syn på 
flickor där de förväntas vara snälla och hjälpsamma, de blir i förskolan ”hjälpredor”, pojkarna 
däremot förväntas vara aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet. Normer och 
förväntningar på de två könen befästs till stor del kollektivt när barn delar en vardagstillvaro, 
så som i förskolan. Deras val av lek och aktiviteter styrs av de sociala och kulturella 
förväntningar som är bundna till det egna och det motsatta könet (Svaleryd, 2003). Odenbring 
(2010) förklarar vidare att inom forskningsvärlden talar man om hjälpredor, främst då flickor, 
som personer som ska ha en lugnande effekt på stökiga och bråkiga pojkar. Detta har kopplats 
till idéer om flickors tidigare mognad.  

Utseendenormer görs och syns tydligt 
I samtal med förskollärarna om genus verkar kläder ha en central roll då de i stor utsträckning 
pratar om barns utmanande utifrån kläder och utseende. En förskollärare exemplifierar hur 
flickor och pojkar ofta bemöts olika, att man pratar om flickor och deras kläder som något fint 
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och pojkars som något tufft. Hon tar upp att det är angeläget att medvetandegöra sig om hur 
man bemöter barn och trycker på att de bör bemötas lika. En annan förskollärare beskriver att 
sådant som är typiskt flickigt är okej för pojkar att vilja leka med för att de också ska få känna 
sig fina. Det kan ses som att förskolläraren tänker på pojkarnas könsöverskridande som något 
positivt. Det paradoxala med detta kvarstår dvs att det som förknippas med flickigt är det som 
är fint. Förskollärarna närmade sig utseendenormer genom att ge exempel på pojkars 
utmanande. Utseendenormer kan kopplas till genusskillnader, som formar flickor och pojkars 
sociala beteenden. Även om flickor också blir utsatta om de bryter mot reglerna är det 
speciellt riskabelt för pojkar att bryta mot utseendenormer, som exempelvis vad för slags 
kläder som anses mer rätt att använda beroende på könstillhörighet (SOU, 2010:99).  

Pojkars utmanande av utseendenormer 
 Ett exempel med en pojke som var rädd för att andra barn skulle skratta åt honom om han 
provade en klänning lyfts i resultatet. Hans rädsla kan förstås utifrån Svaleryd (2003) som 
förklarar synsätt och strukturer där manliga egenskaper är överordnade kvinnliga, att utifrån 
dessa tvingas pojkar söka sig till en identitet som skiljer sig från det han förstår som 
representativt för mamma och andra kvinnor i hans liv. Pojkar får inte vara för känsliga. 
Maskulina egenskaper lyfts och framhävs. Att inte vara maskulin som pojke innebär då en 
begränsning i pojkens möjligheter att överskrida traditionella könsnormer, medan flickor 
uppmuntras att göra dessa överskridanden. I och med att flickornas utmanande av 
utseendenormer inte exemplifieras av förskollärarna eller nämns alls kan det förstås som att 
det förväntas av dem medan pojkar gör något så pass stort i förhållande till flickorna när de är 
normbrytande. Pojkens rädsla att bli skrattad åt kan vidare förstås genom Ärleman-Hagsérs 
(2008) beskrivning av könsöverskridande lek, att i den kan det enskilda barnet riskera att 
utsättas för trakasserier och uteslutning ur barngruppen. 

Förskollärares närvaro och påverkan på barns utmanande 
Ärleman-Hagsér (2008) skildrar barns föreställningar och konstruktion av kön i förskolan, på 
så sätt att det ständigt sker en aktiv styrning mot traditionella genuspositioner i barns lärande 
och lek. Det är inte bara vuxnas styrning som kan ha negativ påverkan på barn i 
könsöverskridande lek utan barn kan även stoppas av andra barn. I exemplet med pojken så 
vågade han prova klänningen men med stöd av en förskollärares uppmuntran och försäkran 
om att det är okej och att ingen kommer skratta. Förskolläraren visade på en förståelse för hur 
det egna bemötandet kan påverka barns utmanande. Exemplet visar på en situation där vuxnas 
närvaro kan vara viktig. Hade hon inte varit där hade kanske inte pojken vågat ta steget att 
prova. Närvaron kan också ha som konsekvens att andra barn inte skrattar och trakasserar. 
Den vuxne visar att det är okej att utmana traditionella könsnormer i situationen med 
klänningen. Hundeide (1999, 2002, 2006) beskriver det sociala samspelet mellan barn och 
vuxna, som ska kännetecknas av att förskollärare stimulerar och utmanar. Det tidiga sociala 
samspelet är på så sätt avgörande för barns lärande. 

I observationer av barngruppen blir även förskollärarnas rörelse- och interaktionsmönster 
tydliga. Förskollärarna på storbarnsavdelningen rör sig och står längre ifrån barnen än de 
förskollärare som arbetar med de mindre barnen. De ses även stå och prata med vuxna som 
arbetar på småbarnsavdelningarna, då där endast små barn befinner sig. De vuxna som arbetar 
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med mindre barn ses sittandes med barnen i sandlådan eller i nära anslutning till dem. De 
vuxna på storbarnsavdelningen interagerar i låg utsträckning med barnen, dock uppfattar vi i 
likhet med Knutsdotter Olofsson (2009) att de vuxna ofta finns i närheten som en garant för 
trygghet. I observationsexemplet förskollärare i kurragömmalek synliggörs barns 
normbrytande då de leker tillsammans oberoende av deras könstillhörighet när en vuxen är 
närvarande. Detta exempel är det enda ur observationerna som visar förskollärares deltagande 
och i sin tur deltagandets påverkan på barns fria lek. Det blir tydligt att förskollärarens 
närvaro och deltagande i denna lek skapar denna interaktionsmöjlighet. Ärleman-Hagsér 
(2008) beskriver att i det relationella samspelet är det viktigt att förändringar och 
förflyttningar av positioner sker när det kommer till genus. Detta möjliggör 
gränsöverskridanden i vardagen. Vi tror därför att det är viktigt för förskollärare att delta i 
barns fria lek för att kunna hjälpa och stödja barn att anta nya positioner i sin kamratkultur. 
För att det kan innebära att fler gräns- och könsöverskridanden görs i barns fria lek utomhus, 
såväl som inomhus. Vid observationerna noteras även att förskollärarna i situationer där barn 
verkar vara sysslolösa uppmuntrar barnet att leka med andra barn, deras förslag tycks alltid 
vara ett annat barn av samma könstillhörighet. Svaleryd (2003) anser att vuxnas kunskaper 
om barns könskonstruktion möjliggör insikter om de könsmönster och könsnormer vi möter, 
samt själva upprätthåller i vår vardag, således kan vi sätta vår vardag i ett större sammanhang. 
Vi ställer oss frågan om förskollärare skulle ha ett mer aktivt arbete och tänk kring 
genusfrågor skulle då barnen leka annorlunda i utomhusmiljön? Frågan kan också ställas om 
det finns ett behov av könskodade miljöer ute och könskodat material, för att kunna skapa ett 
könsöverskridande och på så sätt arbeta utmanande som förskollärare. Dels genom att 
synliggöra för sig själva och dels genom att arbeta överskridande i miljöerna i samspel med 
barnen. 

Observationer där flickor och pojkar leker tillsammans 
Observationerna i förskolans utomhusmiljö ger intryck av att barnen mest leker könsindelat 
utan någon vidare verbal kommunikation dem emellan. I exemplet med pojken, grenen och 
flickorna visar pojken först upp sitt missnöje med att flickorna ansluter sig till hans etablerade 
lek. Han förlikar sig sedan med idéen om de nya lekkamraterna då de tillsammans bär kvisten. 
Öhman (2009) förklarar att barn kan utesluta en kamrat som vill vara med för att de inte får 
plats och att de vill bevara leken så som den är hellre än att den ska förstöras. Hon beskriver 
även att uteslutningar ibland görs för att skydda redan etablerade kamratkulturer. Pojkens 
tvivel kan förklaras utifrån att det är ovanligt i den specifika kamratkulturen med flickor som 
leker med pojkar och att det därför blir svårt för pojken att bestämma huruvida leken med 
flickorna kan försämra hans position i barngruppens kamratkultur. Det går också att se på 
situationen utifrån att pojken uppfattar flickornas antal som att de är i ett överläge och han i 
underläge könsmässigt. Öhman (2009) förklarar att i uteslutning ur lek behöver de inte handla 
enbart om makt och kränkningar, flickor och pojkar avfärdar ibland varandra som lekkamrater 
med argument att det är en lek bara för flickor eller bara för pojkar. Utmanandet som 
bevittnas i denna lek är att flickor och pojkar leker tillsammans fastän deras kamratkultur 
utifrån observationerna vanligen inte inbegriper denna typ av lek.  

I exemplet med pojken som vill leka med flickan går det att ana ett gränsöverskridande från 
pojkens sida i sin önskan att få leka med flickan. Det synliggörs även genom observation att 
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flickorna som är betydligt färre än pojkarna är de som oftast själva väljer att leka långt borta 
ifrån pojkarna. Flickorna kommunicerar med andra barn men bjuder inte in pojkar att delta i 
leken. Några av förskollärarna säger att de inte delat in barngrupperna i hälften flickor och 
hälften pojkar utan utefter barnen som individer, förskollärarnas ojämna barngruppsindelning 
kan på så sätt ha som konsekvens att barnen leker så tydligt indelat utifrån kön. Öhman (2009) 
lyfter barns ibland motstridiga tolkning och föreställning om sig själva utifrån kön, flickors 
och pojkars positioner och gemenskaper, där de kan ge uttryck för att flickor ska leka med 
flickor och pojkar med pojkar. Flickan som säger nej till pojken som lekkamrat upprätthåller 
på så sätt föreställningen om att flickor endast ska leka med flickor och tvärtom. Hennes 
beteende kan även förklaras utifrån barns testande av maktförhållanden i den fria leken. 
Löfdahl (2014) beskriver att barn ibland provar förbjudna saker, som att vara elaka mot 
varandra.  

Fri lek och förskollärares förhållningssätt 
Förskollärares roll och deltagande i den fria leken 
Förskollärarna beskriver att den fria leken inte ska vara planerad, men den kan inte ses som 
helt fri. Fri lek ska ske under kontrollerade former med fokus på vuxnas närvaro. När 
förskollärare är närvarande och bemöter barn på deras egna villkor kan de bidra till barnens 
lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003; Mårdsjö Olsson, 2010). En av 
förskollärarna beskriver sin roll i barns fria lek som en svår övervägning. Hon berättar om 
känslan av att inte vilja lägga sig i den fria leken för att den inte ska bli störd samtidigt som att 
hon vet att då kan det innebära att leken hinner spåra ur. Detta är ett dilemma Fröbel redan 
uppmärksammat då han först ansåg att barnen själva skulle få prova sig fram utan ledning av 
vuxna, de skulle inte lägga sig i eller avbryta leken. Han kom sedan att ändra sig angående 
vuxnas icke-deltagande i barns fria lek och la då istället vikt vid att lärandet sker i interaktion 
mellan barn och vuxna samt med andra barn (Johansson, 2011). Det kan även ses utifrån 
Knutsdotter Olofssons (2009) problematisering av förskollärares icke-deltagande i barns fria 
lek. Förskollärare kliver oftast in i leken för att lösa konflikter. Om förskollärare istället var 
närvarande och engagerade i barns fria lek från början skulle det kunna innebära att antalet 
konflikter blev betydligt färre. Dock finns det även ett lärande i att barn får möta andra barn i 
konflikter och i andra motgångar, eftersom barn lär sig i ett sammanhang, i interaktion med 
andra såsom Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) och Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) beskriver barns lärande i relationella möten. 

Barns kamratkulturer 
Förskollärarna säger angående den fria leken att den är viktig för att stimulera barns 
språkutveckling. Särskilt viktigt är den för de barn som går på förskolans storbarnsavdelning 
där så stor del av barngruppen har ett annat modersmål än svenska. Förskollärarna på den 
avdelningen tar även upp lekregler som något de behöver lära sig tillsammans med barnen. 
Det kan röra sig om att lära sig utifrån kulturella och sociala skillnader som påverkar 
interaktion och maktrelationer i leken. Interaktionen kan fungera både utmanande och 
begränsande beroende på förskollärarnas förhållningsätt. Förskollärares föreställningar 
påverkar och styr barnens möjligheter i lek och lärande enligt Ärleman-Hagsér (2008), hon 
förklarar vidare att förskollärarna således påverkar barnens utmanande av kön och 
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könsnormer. Att vara förskolebarn innebär enligt Löfdahl (2014) att vara en del av en specifik 
kamratkultur som innehåller kunskaper både om den egna och om kamraternas sociala 
statusposition, om vem som kan vara med och leka, vem som bestämmer leken och hur man 
ska bete sig mot varandra. Hon nämner också kriterier för inneslutning i och uteslutning ur 
aktiviteter, och där har kriterier som popularitet, kultur, kön och ålder betydelse, liksom vilka 
aktiviteter som är möjliga i olika rum. Förskollärarnas deltagande och roll i den fria leken får 
således olika konsekvenser för barnen och påverkar barnens kamratkulturer. Löfdahl (2014) 
förklarar att kamratkulturen i den fria leken försvaras och bevaras genom att bland annat 
utesluta eller exkludera andra. Förskolan utgör en specifik miljö där barn dagligen vistas 
tillsammans över längre perioder, ibland flera år i samma grupper. Detta kan ses utifrån 
förskollärarnas beskrivning där de har fokus på att lära sig tillsammans med barnen i leken 
vilket då ses som särskilt betydelsefullt, då barnen inte bara förhåller sig till ålder och kön i 
deras kamratkultur utan där också mångkultur får en större betydelse i en sådan typ av 
barngrupp som förskollärarna beskriver.  

Begränsningar i den pedagogiska miljön 
Förskollärarna ser hinder i att kalla barns lek fri för att begränsningar som finns i förskolans 
verksamhet och miljö alltid kan påverka leken på olika sätt. Alltså visar de en förståelse för att 
barns val av lek påverkas av material, utrymmen, lokaler och ramfaktorer som finns i 
förskolan. Som tidigare nämnts beskriver två av förskollärarna att barnen på deras avdelning 
inte kan vara fria i sin lek på samma sätt som i en barngrupp där alla talar samma språk. De 
visar alltså på att språket kan vara en faktor som påverkar barns fria lek. Litteratur visar på att 
specifika sammanhang påverkar hur barns relationer till lek, lekinnehåll och hur 
kamratkulturer utvecklas. Den pedagogiska miljön i förskolan skapas och utformas av 
faktorer såsom lokaler och material, tillsammans med förskollärares förhållningssätt till barn. 
Förskolans miljö har därför en stor betydelse för vad som kan utvecklas till lek på barns eget 
initiativ och hur det kan gå till (Karlsson, 2008). 

Leka för att lära sig lekregler 
Förskollärarna beskriver att den fria leken är en viktig del av barns vardag i förskolan och 
förklarar den som ett sätt för barnen att bearbeta upplevelser, använda sin fantasi och utveckla 
det livslånga lärandet. Två förskollärare nämner att det är viktigt att agera som medupptäckare 
i barnens fria lek för att möjliggöra lärande situationer för såväl barn som vuxna. Två av 
förskollärarna förklarar även att deras barngrupp behöver leka för att kunna lära sig lekregler. 
Detta, plus att förskolan är så pass nystartad gör att de inte har hunnit ha så många planerade 
aktiviteter ännu, de har istället prioriterat ett medupptäckande i den fria leken. Enligt 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och Mårdsjö Olsson (2010) är det viktigt att 
förskollärare bygger vidare på barns föreställningar för att kunna utmana deras färdigheter, 
kunskaper och förståelse. Det innebär att när förskollärare är närvarande i barns fria lek och 
bemöter barnen på deras egna villkor kan de bidra till deras lärande. Följaktligen förväntas 
förskolans verksamhet genomsyras av värdegrund, social kompetens och kännedom om 
relationers värde och betydelse. Får barnen aldrig konfronteras med varandras och sina egna 
förutfattade bilder av varandra i lek, blir värdegrund och lekregler något de lär sig ute på 
förskolegården, vilket kan innebära att leken ibland helt saknar jämställda och demokratiska 
inslag (Svaleryd, 2003; Månsson, 2000). 
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Motsägelser om förskollärare och deras närvaro i barns fria lek 
Förskollärarna beskriver att om man som vuxen närvarar i barnens fria lek så kan man förstå 
barnens handlingar och intressen. De berättar att barnen kan leka fritt men också med stöd 
från personal, som driver på med initiativ, frågor och beskrivningar. Läroplanen gör det även 
tydligt att förskolan ska präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja utveckling och 
lärande. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i leken gestalta och skapa, 
i den får de också möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 
(Skolverket, 2016). Samtidigt påvisar två av förskollärarna att mycket av den fria leken sker 
då personalen i lägre utsträckning kan närvara i verksamheten. Den fria leken sker vanligtvis 
på morgonen ute och efter lunch inne samt ute efter mellanmål, beskriver en av dem. Efter 
lunch byter personalen av varandra för rast, vilket innebär att de är färre på avdelningen under 
den tiden. I deras beskrivning av vikten av att som vuxen vara närvarande i barnens lek sker 
en paradox då de även talar om att den oftast sker i situationer då det är färre personal. Fri lek 
går enligt Smidt och Lindelöf (2010) att tolka som ett ytterst komplext och fascinerande 
fenomen som inte bör avfärdas som endast förströelse. Förskolans läroplan staterar liknande 
att förskollärare ska medvetet använda leken i verksamheten för att främja utveckling och 
lärande hos barn (Skolverket, 2016). Att endast ha fri lek på de tillfällen då personaltätheten 
är som lägst kan därför ses som ett förhållandevis oplanerat bruk av lek som arbetssätt i 
förskolan. 

Barns könskonstruktion i den fria leken i utomhusmiljön 
Utomhusmiljön en plats som inte kräver presentation  
Förskollärarna lyfter inomhusmiljön som en plats i behov av presentation för att skapa 
intresse för rummen samt hur barnen ska bete sig i dem. Ingen tar upp utomhusmiljön och att 
den på samma sätt som inomhusmiljön skulle ha behov av att göras intressant och förklaras 
för barnen. Förskollärarna är noga med att berätta att förskolan är så pass ny vilket gör att de 
inte ännu har skapat en utvecklande utomhusmiljö för barnen. De har en önskan om att 
utveckla och arbeta med utomhusmiljön för att skapa sådana stimulerande läromiljöer. 
Mårdsjö Olsson (2010) framhåller att förskollärare bör se till att det finns rika miljöer där 
barnen hela tiden möter nya saker, vilket då skapar en trygghet för barnen som leder till att de 
utvecklas. En av förskollärarna beskriver likaså att det är viktigt att se till barnens intressen 
och att situationer och miljöer i förskolan måste kunna vara föränderliga för att kunna spegla 
de intressen som råder i den aktuella barngruppen. Anpassas miljöerna i förskolan efter 
barnens intressevärld kan de finna miljöerna intressanta och lärorika att befinna sig i. Enligt 
Mårdsjö Olsson (2010) skapas förutsättningar för barnens lärande så att de kan utvecklas på 
egen hand om förskollärare är flexibla i sitt sätt att utforma varierande miljöer.  

Utomhusmiljön en plats fri från vuxnas regler 
Förskollärarna beskriver partiet av skog i förskolans utomhusmiljö som viktigt för barnens 
tidiga upptäckande av närmiljön. Dessutom anser de att barns utforskande av skogens miljö 
och material leder till en utveckling av lärandet om sinnena samt deras motorik. I tidigare 
forskning framkommer det att vuxna som tänker tillbaka på sin barndom minns lekar som tar 
plats i naturmiljöer som de mest fantasirika och rofyllda. Även känslor av självständighet och 
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frihet upplevdes starkast i utomhuslek därför att den tenderade att inte präglas på samma sätt 
som inomhus av de vuxnas regler (Sandberg, 2003). Utifrån Sandbergs (2003) beskrivning av 
utomhusmiljön där större frihet upplevs av barnen och en obundenhet till vuxnas regler, kan 
förskollärarnas beskrivning av förskolans miljöer härleda till bilden av att de ser förskolans 
utomhusmiljö som mindre bunden till just lekregler och en frihet från vuxnas styrning.  

Förskollärares bild av utomhusmiljön som god och neutral 
Förskollärarna tycks ha en syn på utomhusmiljön som en miljö som förefaller sig vara god 
och könsneutral. Till skillnad från denna bild av utomhusmiljön beskriver Ärleman-Hagsér 
(2008) att det finns en problematik kring att enbart framhålla naturmiljöer som hälsosamma, 
goda, och utvecklande för barn. Eftersom naturmiljöer och utomhusmiljöer, vid eller på 
förskolans gård oftast inte är helt könsneutrala och enbart goda. Vidare nämner förskollärarna 
att de tror att barn i utomhusmiljön, i större utsträckning än inomhus, skapar lekar som leks 
tillsammans med barn av annan könstillhörighet. Tidigare forskning på området antyder att 
kön inte tycks ha samma organiserande funktion i utomhusmiljön (Öhman, 2009). 
Observationerna visade ändock att barnen i låg utsträckning lekte med barn av annan 
könstillhörighet. De två lekar där det tydligt går att se att en lek pågår med både flickor och 
pojkar som deltar tillsammans, är när en förskollärare närvarar i den ena och när flickorna är 
fler än pojkarna i den andra. Observationerna visar även att förskollärares närvaro är näst intill 
obefintlig i barns fria lek utomhus. Paradoxalt framhålls av förskollärarna, dock vikten av att 
vuxna är närvarande i barns fria lek. Att barn leker utan närvarande vuxna kan innebära att de 
utsätts för mobbning, uteslutning och kränkande handlingar (Bliding, Holm & Hägglund, 
2002).  

En av förskollärarna säger att barnen kan leka mer mixat utomhus och en annan förskollärare 
säger att hon inte tycker att det finns könskodade miljöer, speciellt inte utomhusmiljön. I de 
observationer som genomförts i förskolans utomhusmiljö uppfattas inte heller miljön som 
typiskt könskodad. Likaså kan materialet inte antas vara könskodat. Utomhusmiljön 
innehåller alltså inte typiska könskodade element eller något som kan skapa denna uppdelning 
i leken utefter barns könstillhörighet. Trots det så följer barnens fria lek ändock traditionella 
könsnormer. Observationerna vittnar om att förskollärarna har en icke-deltagande roll i barns 
fria lek utomhus, vi menar då att det blir svårare för förskollärarna (men även för oss som 
observatörer) att skapa en helhets bild om hur barn konstruerar och utmanar kön utomhus. 
Ärleman-Hagsér (2008) beskriver att förskollärare många gånger har svårt att se och förstå 
barns genuskonstruktion, därför krävs fördjupad kunskap och förståelse för lek i olika 
pedagogiska miljöer och kontexter för att kunna se konsekvenser för barnets lärande om sig 
själv, andra och sin omvärld. 	  
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Diskussion 
Följande avsnitt ämnar ge en förklaring till varför resultatet ser ut som det gör samt diskutera 
vilka professionsrelevanta konsekvenser resultat kan få. Här diskuteras också metod i relation 
till resultat och om det finns avgörande faktorer till varför slutresultat blev som det blev. 
Avslutningsvis framförs tankar kring framtida forskning som erhölls under studien. 

Studien syftar till att ge fördjupad förståelse för hur barn i fri lek utomhus kan konstruera kön 
och könsnormer och om, hur de utmanar dessa. Studien ämnar även synliggöra förskollärares 
föreställningar om barn i den fria leken ur ett genusperspektiv. De frågeställningar som 
studien utgår ifrån är: 

- Hur synliggörs barns konstruktion av kön i den fria leken genom observation i 
utomhusmiljön? 

- Synliggörs barns utmanande av traditionella könsnormer i den fria leken genom 
observation i utomhusmiljön, i så fall på vilket eller vilka sätt? 

- Hur ser förskollärarna på barns konstruktion av kön och könsnormer i den fria leken 
och hur uppfattar förskollärarna att barn utmanar dessa i den fria leken i 
utomhusmiljön? 

Studien ger fördjupad förståelse för barns konstruktion av kön och könsnormer i den fria 
leken utomhus genom observationer. Det vi har kunnat se går att koppla till tidigare forskning 
och resultat från studier som visar att flickor och pojkar lär olika saker när de leker i 
förskolans fysiska miljö (SOU, 2006:75; Månsson, 2000; Odelfors, 1998). I vår studie 
synliggörs barns konstruktion av kön i den fria leken genom observation i utomhusmiljön på 
så vis att den observerade barngruppen, leker i stort sätt helt indelat efter barnens 
könstillhörighet. De observerade flickorna och pojkarna leker även de lekar som litteratur och 
forskning beskriver som typiska för de respektive könen. Flickor leker rollek och pojkar 
fysisk lek (Knutsdotter Olofsson, 2009; Löfdahl, 2004; Ärleman-Hagsér, 2008). Det blir även 
tydligt att flickorna väljer att leka mer eller mindre platsbundet i grupper om bara flickor som 
i exemplet med ledarflickan där de leker under rutschkanan. De kommunicerar tillsammans 
och tillskillnad från pojkarna tar de även kontakt med andra barn och vuxna i deras lek i en 
social kontext. Pojkarnas lek utspelar sig på en större yta, som exempelvis i förskolegårdens 
skogsparti, och deras lek kan ses som mer fysisk med inslag av bråklek.  

Lekmaterialet utomhus är begränsat till naturmaterial som kan hittas i förskolans skogsparti. 
Flickorna leker med pinnar och kvistar som redskap till matlagning och som trollstavar i 
fantasilek och pojkarna leker med pinnar som svärd, viftar dessa i luften och fäktas mot 
varandra. Vi ser pojkarnas konstruktion och bevarande av kön på den stora yta som återfinns 
på förskolegården när de som vi ser det använder pinnar för att hävda sig och göra sig större. 
Vi tar exempel från Sigurdsson (2014) som nämner avlånga föremål, så som pinnar, att de 
används av pojkar som svärd och fäktvapen. Han förklarar att viftandet med pinnar är för 
pojkar att ta plats i rummet och på så sätt demonstrera makt. Pojkars maktkamp beskrivs även 
av Svaleryd (2003) som förklarar att den tar överhängande störst plats och utspelas ofta på 
den största ytan där den hörs tydligt.  
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Vi menar att synliggörandet av barns utmanade av traditionella könsnormer knappt alls har 
blivit möjligt vid observationstillfällena. Det som uppfattats som utmaningar är när barnen 
valt att leka med ett barn av annan könstillhörighet, alltså vid könsblandad lek, (se exempel 
pojken, grenen och flickorna). En annan situation där barnen leker könsblandat kan ses i 
exemplet med synlig förskollärare i kurragömmalek som visar på att förskollärares närvaro 
och deltagande påverkar barnens interaktion mellan könen. Resultaten i studien visar på så vis 
att förskollärares närvaro kan vara avgörande för hur barn kan konstruera och utmana 
könsnormer i den fria leken.  

Det visar sig också att förskollärares syn på barn utifrån en könsneutraliserande praktik 
påverkar deras bemötande av barn. Det som synliggörs i förskollärarnas beskrivningar av 
flickors och pojkars lek är hur tydligt de vill uppvisa att de ser på barn som individer och att 
de därför inte kan se skillnader i hur barnen är olika beroende på om de är just pojkar eller 
flickor. Dolk (2013) beskriver ett hinder i frågor som rör jämställdhet med barn utifrån att det 
finns en oro hos förskollärare för att ord som tjejer och killar i sig riskerar att befästa kön på 
ett problematiskt sätt. Vi gör tolkningen att förskollärarnas förhållningsätt kan få till följd att 
barn befäster och förhåller sig till traditionella könsnormer i den fria leken. Vi menar att det 
blir problematiskt att se barn som individer oberoende av kön ifall förskollärarna uttalar detta 
synsätt för att avskärma sig från att aktivt bedriva ett jämställdhetsarbete i förskolan. Eller om 
förskollärare förstår jämställdhetsarbete som ett arbete vari de ska sudda ut könsgränserna för 
att på så sätt kunna säga att barnen bemöts lika i och med att de är individer och inte flickor 
och pojkar. 

I studiens resultat framhåller samtliga av de förskollärare vi har intervjuat hur viktig leken är 
för barns utveckling och lärande. Även Skolverket (2016) betonar att ett medvetet bruk av 
leken ska prägla verksamheten. Att både förskollärarna och läroplanen ser lek som något 
viktigt för barns utveckling kan förklara varför den fria leken ges så stort utrymme i 
verksamheten. Förskollärarna beskriver att fri lek ska vara styrd av barnens intressen och att 
leken inte ska vara planerad. De problematiserar dock benämningen fri lek, eftersom 
miljöerna och förskollärares förhållningsätt har påverkan på barns fria lek på olika sätt. För att 
skapa förutsättningar för jämställdhet försöker förskollärarna att bemöta flickor och pojkar 
lika och barnen erbjuds samma lekmaterial och aktiviteter oavsett kön. Vi frågar oss dock hur 
förskollärarnas ambition att barnen ska ha det lika uppnås genom att inte ha könskodat 
material utomhus. Eftersom vi kan se genom observation att flickorna och pojkarna leker 
olika. 

Utomhusmiljön tycks som sagt inte innehålla typiska könskodade element, eller något som 
kan skapa denna uppdelning i leken utefter barns könstillhörighet, ändock synliggörs i 
observationerna att barnens fria lek följer och bevarar traditionella könsnormer. 
Förskollärarna berättar i intervju att inomhusmiljön behöver presenteras genom att visa hur 
olika rum kan användas och lekas i tillsammans med lekregler, men de utelämnar 
utomhusmiljöns behov av presentation. Sandberg (2003) beskriver också att inomhus är det 
vuxnas regler som sätter prägeln på den typ av lek som är godtagbar. Hon förklarar att det 
leder till att barn känner att de i större utsträckning kan leka ostörda utomhus. Förskollärarnas 
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berättelser i relation till Sandbergs (2003) beskrivning tolkar vi som något som kan ha 
betydelse för hur barn i den fria leken agerar i utomhusmiljön. Skulle förskollärarna lägga 
samma vikt på presentation av miljön ute som de redan gör inne kan det tänkas att 
förskollärarna skulle öka både barnens och sin egen medvetenhet om hur utomhusmiljön 
brukas i den fria leken.  

Endast en av förskollärarna uppfattar barns utmanande i utomhusmiljön. Hon förklarar att 
flickor och pojkar har större möjligheter att leka tillsammans ute för att det är större plats att 
vara på. Dock hade samtliga förskollärare uppfattat utmanande situationer som uppstått i 
inomhusmiljön. Det kan bero på att förskollärare är närvarande i barns fria lek inomhus i 
högre grad än i fri lek utomhus. Observationerna på förskolans gård vittnar om att pojkar och 
flickor näst intill inte alls leker tillsammans. Förskollärarna deltar och närvarar i låg 
utsträckning i barns fria lek utomhus. Detta kan förklara varför inte förskollärarna uppfattar 
barns utmanande utomhus. Vi upplever även denna svårighet i att se barnens utmanande. Då 
utgår vi från att det hade sett annorlunda ut om vi samtalat med barnen och låtit dem sätta ord 
på sina handlingar och inte så som det ser ut nu att vi tolkar och sätter ord på det vi tror oss se 
i deras agerande i den fria leken. Vi kopplar det till Ärleman-Hagsér (2008) som påstår att om 
barn ges möjlighet att berätta och tala om olika fenomen i sin vardag blir vardagens lärande 
tydligt och de dolda processer som sker i barnens vardag kan synliggöras och problematiseras. 
Att förskollärarna har svårt att uppfatta barns utmanande av könsnormer härleds till det 
Ärleman-Hagsér (2008) lyfter om dolda processer, vi tänker oss att utmanande av könsnormer 
och genuskonstruktion kan vara sådana dolda processer. Vi menar därför att hennes påstående 
är mycket viktigt att förskollärare tar till sig för att kunna utveckla arbete med genusfrågor. 
Förskollärarnas förhållningsätt påverkar således barnen dels genom fenomen de presenterar i 
barnens vardag och dels genom att ha en tillåtande attityd och kommunikation med barnen. Vi 
menar att detta blir möjligt om förskollärarna istället för att vistas långt ifrån barnen 
tillsammans med andra vuxna i utomhusmiljön antar en närvarande roll och mer aktivt 
engagerar sig i barnens lek utomhus, både som observatörer och som deltagare. 	

Vårt resultat visar att förskollärarna när de pratar om genus och om barns utmanade av 
könsnormer gör anknytning till utseendenormer. De har svårt att uttrycka sig om eller delge 
att de ser utmanande i andra situationer i förskolan. Däremot beskriver de hur pojkar kan få 
vara fina som flickor samtidigt som de framhåller att barnen ska behandlas lika. De beskriver 
också främst pojkars normbrytande när det kommer till utseende. Litteraturen talar om pojkar 
och utseendenormer, att de i deras överskridande gör större risktagande (SOU, 2010:99). 
Samtidigt talar det om att utseende och miljöer som kan vara tydligare kodade efter kön är de 
som förskollärarna refererar till när de talar om utmanande. Vi anser att det skapar 
problematik för vår studie att förskollärarna lyfter utmanande utifrån utseendenormer i 
inomhusmiljön fast vi ämnar undersöka utmanande i fri lek och då främst utomhus. Vi förstår 
det som att de tänker på barns utmanande men i en kontext som kan utvecklas i ett mer aktivt 
genus och jämställdhetsarbete. Eidevald (2011) talar för att förskollärare behöver få tydliga 
beskrivningar av genuspedagogiska inriktningar för att få ett samstämmigt förhållningssätt i 
arbetslaget.  

Förskollärarna verkar som om de upplever arbetet med att utmana könsnormer som något 
besvärligt. De beskriver en svårighet i samarbetet mellan verksamhet och hem. På frågan om 
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ansvar och samarbete mellan verksamhet och hemmet framgår det i beskrivningen av hur 
ansvaret av hur barn klär sig, alltså utseendenormer, bör fördelas mellan förskola och 
föräldrar. Det framkommer här att förskollärarna anser att föräldrar har ett större ansvar. 
Förskolans läroplan förklarar däremot att förskolan ska motverka traditionella könsmönster 
och att flickor och pojkars uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt formas av de 
förväntningar och krav som ställs av vuxna när de bemöter barnen. (Skolverket, 2016). Vi 
menar därför att förskollärarna också har ett stort ansvar som de delar med föräldrarna. Det 
kommer fram i intervjuerna att förskollärarna anser att även de har ett ansvar i hur de bemöter 
barn utefter utseendenormer. Så som att inte tilltala en flicka som fin och en pojke som tuff.  

Vi ställer oss frågan om förskollärarna ser på genus utifrån utseendenormer och idéer om hur 
flickor respektive pojkar förväntas se ut och vara, eftersom barn i tre till fem års ålder själva 
börjar skapa sin identitet och identifikation och sätter sig i ett sammanhang där de är det ena 
eller det andra. Vår erfarenhet av hur barn själva förklarar vad som är flickigt respektive 
pojkigt är att de då ofta pratar om yttre attribut så som långt hår, ja då är det en flicka och kort 
hår har en pojke, samma sak om färger, exempelvis som att rosa är en flickfärg och att blå är 
en pojkfärg. Vi har även erfarenheter av flickor som identifierar sig som pojkar med att 
förklara att det är för att de har en kort frisyr, och andra flickor har långt hår, därför är inte jag 
en flicka. Vi reflekterar här utifrån Månssons (2000) beskrivning av symboliskt kön som 
innebär tankar och idéer om vad som räknas som ”kvinnligt” och ”manligt”, och innefattar 
sådant som språk, samhälleliga tecken, beteenden och förhållningssätt. Detta kan återigen 
kopplas till Ärleman-Hagsérs (2008) beskrivning av dolda processer som sker i barnens 
vardag som kan synliggöras och problematiseras om barn ges möjlighet att berätta och tala 
om olika fenomen i sin vardag. Om barnen pratar om genuskonstruktion på det här sättet kan 
det förstås som att även förskollärarna ser på utmanande utifrån utseendenormer, eftersom 
barnens vardags fenomen blir tydliga i samtal mellan barn och vuxna. Att se på hur barn ser ut 
eller kommunicerar kön skulle kanske kunna vara lättare, att uppfatta och tolka barns 
konstruktion av kön och utmanande av könsnormer genom deras handlingar eller beteenden 
kanske kan vara svårare då det inte sker i direkt kommunikation med barnet. Oavsett hur det 
kan te sig är det är oerhört viktigt att vi inte bemöter barnen utifrån deras yttre attribut utan 
utifrån deras inre egenskaper. Vi menar här att det är viktigt att vara en förebild som 
förskollärare därför bör man tänka över de egna föreställningar och förväntningar på vad som 
är manligt och kvinnligt. Vi anser att kategorisera och indela barn efter manliga respektive 
kvinnliga egenskaper kan bli problematiskt eftersom barn riskerar att definieras utifrån 
egenskaper som de egentligen inte har.  

Denna studie har givit oss en djupare förståelse för arbete med jämställdhet och genusfrågor i 
förskolan och hur viktigt det är för barn och vuxna. De traditionella könsnormer som finns i 
samhället skapar förväntningar på att flickor är tysta och snälla och att pojkar är stökiga och 
tar mycket plats, detta gör att barn på olika sätt blir förnekade att utvecklas utefter sin fulla 
potential inom förskolan. Studiens resultat visar även på vikten av att diskussionen om genus 
behöver hållas levande, tänkandet behöver ständigt utmanas vad gäller genusfrågor. Detta kan 
bidra till professionsutveckling genom att öka förskollärares förståelse för hur barn i den fria 
leken skapar en avbild av hur de upplever sin verklighet.  
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Metoddiskussion  
Vi är medvetna om att det vi har sett och hört vid observation och intervju inte kan ge oss en 
rättvis bild över hela förskolans verksamhet. Vilket även innebär att de bedömningar och 
tolkningar vi gör av barnens och förskollärarnas beteenden och svar inte ska ses som att vi 
påpekar ”fel” utan att de är åsikter baserade på vad vi sett under vår studie tillsammans med 
det som litteratur och tidigare forskning tar upp. Då vi endast kunde närvara i förskolans miljö 
under så pass kort tid blir resultatet begränsat, om studien hade pågått under en längre tid hade 
trovärdigheten på så sätt varit högre. Vår kvalitativa studie ämnar inte göra anspråk på att vara 
uttömmande och säga ”allt” som kan sägas om vårt undersökningsområde. 

För oss var det viktigt att skapa en trygg situation för informanterna genom att skapa en 
tillåtande miljö där informanterna fick säga vad de ville under intervju. Vi såg det också som 
betydelsefullt att poängtera att vi inte var ute efter att sätta dit dem. Utifrån detta tror vi att 
informanterna kunde svara uttömmande och spontant. Vi lämnade ut vad vår studie skulle 
beröra i vårt informationsbrev (Bilaga 1) däremot lämnade vi inte ut vår intervjuguide (Bilaga 
3). Detta tror vi kan ha påverkat resultatet för studien på så sätt att de svarat ärligt och utifrån 
sig själva. Däremot upplevde vi att de blev osäkra på de frågor som rörde utmanande, genus 
och jämställdhet i den fria leken. Vi tror att det kan förklaras utifrån att förskollärare arbetar 
olika medvetet med genusfrågor därför kan de områdena uppfattas som känsliga i förhållande 
till om de arbetar med dessa i stor eller liten utsträckning.  

Vid observation fick vi en överblick av barnens fria lek, vart de lekte och med vem eller vilka. 
Vi närvarade i miljön under en kortare tid och vårt deltagande har varit passivt i barnens 
utomhusmiljö, vi antog en bakgrundsroll då vi ville undvika att påverka eller störa barnens 
fria lek allt för mycket (Johansson & Svedner, 2010). Vi kunde också få en bild av hur 
förskollärarna närvarade runt barnens lek i utomhusmiljön. Vi ställer oss dock frågan om vi 
hade fått en större förståelse för vad barnen leker om vi antagit en mer aktiv roll under 
observationerna. I metoden anknöt vi till förskolans läroplan som beskriver att ”barn söker 
och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 
att iaktta, samtala och reflektera…” (Skolverket, 2016 s.6 - 7). Vi skrev då att vi ville se 
barns samspel i fri lek. Vi kanske kunde ha varit mer deltagande genom att ställa frågor till 
barnen för att därigenom också få samtala med och förstå barnens handlingar och intentioner. 
Denna tanke uppstod vid spontan interaktion med två lekande barn, se spöktroll i resultat. I 
kommunikationen med ett barn framkom det att barnen lekte en lek som vi inte hade uppfattat 
bara genom att se på. Vi relaterar det till Knutsdotter Olofssons (2009) beskrivning om att 
delta i barns lek, på barnens villkor. Genom att vara närvarande kan vi även vara aktiva som 
lyssnare och anstränga oss för att förstå barns intentioner och avsikter vilket i sin tur gör att vi 
kan analysera och tolka dem.  

I observationen använde vi oss av ett protokoll (Bilaga 4) utifrån syfte och frågeställningar. Vi 
valde att använda protokollet då vi tänkt oss att det skulle fungera som stöd för att se barns 
lekmönster och vad för lekar de olika könen leker. Under observationerna upptäckte vi att 
protokollet inte fyllde lika stor funktion som våra anteckningar av vad vi såg. Hade vi gjort 
om observationerna skulle vi hellre använt oss av ett sociogram som Johansson och Svedner 
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(2010) förklarar görs för att synliggöra hur barn interagerar med varandra i lek, vilket vi tror 
hade bidragit till mer betydelsefulla data till vår studie. 

Vi använde oss av flickor, pojkar och ickebinär i manualen för att vi inte kunde utesluta att 
det inte finns barn som ser sig varken som sitt biologiska kön eller det andra, det kom ändock 
inte till användning eftersom det var svårt för oss att göra ett antagande om hur barnen ser på 
sig själva utifrån så kort tid och endast genom tre observationer där vi var icke-deltagande. 
Därför kunde vi egentligen inte heller anta att de barn vi ser som flickor eller pojkar ser sig 
själva på det viset, på så sätt bekräftar även vi att utseendenormer och kategoriseringar så som 
manligt och kvinnligt är så starkt förankrat i oss vuxna. 

Vi valde både intervju och observation som undersökningsmetod för att stärka studiens 
validitet. Vårt val att kombinera två undersökningsmetoder motiverar vi med stöd av 
Johansson och Svedner (2010) som understryker att man bör arbeta in jämförelser i sin 
undersökning, och komplettera intervju med andra metoder där observation är 
huvudalternativet. En svaghet med två metoder till en mindre studie kan vara att kvalitén på 
de båda metoderna blir lidande då det är extra tidskrävande snarare än vid en metod som då 
kan genomföras utförligare. Vi anser ändock att det övervägande varit en styrka för denna 
studie, eftersom vi kunnat utröna förskollärares föreställningar och attityder om barns 
konstruktion och utmanande av könsnormer i den fria leken genom intervju. Samt kunnat se 
barnens beteenden i den fria leken, hur de kan konstruera kön och om, hur de utmanar 
könsnormer genom observation. 

I och med att vi inte valde en specifik förskola eller barngrupp att observera, tänkte vi att det 
kunde vara positivt att förskolan vi fick tag på är nyöppnad. Vi tänkte att det skulle finnas 
mindre planerade ytor och mindre inköpt lekmaterial i utomhusmiljön. Barngruppen vi 
observerade hade en stor del barn med föräldrar med annan nationalitet än svensk. Vi antar att 
det kan ha påverkat resultatet för studien, dels genom att de två förskollärarna på avdelningen 
där barngruppen går, ofta refererade till situationen i barngruppen och sådant som rör språk 
och kultur. Och dels att synliggörandet av konstruktion och utmanande av kön och 
könsnormer i observationerna kan ha påverkats av språkliga och kulturella faktorer. Ett 
intresse och en tanke till vidare forskning växte sig fram hos oss utifrån detta, angående hur 
synen på genusfrågor påverkas av barngrupper med stor etnisk och kulturell mångfald och hur 
det påverkar barns konstruktion och utmanande av könsnormer i förskolan.  
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Bilagor 
	

Bilaga 1.  

 

Informationsbrev till förskollärare på förskolan XXXXXXXXXX 
Hej! Vi är två förskollärarstudenter som heter Lorena och Sandra, och läser vår sista termin 
vid Umeå universitet.	

Vi har just påbörjat vårt examensarbete och ska därför utföra observationer i 
förskoleverksamhet för att få ökad förståelse för barns reproduktion och utmanande av kön 
och könsnormer i den fria leken. Dessa observationer sker i förskolans utomhusmiljö. 
 
Vi vill undersöka, hitta förklaringar till, uttolka, analysera och diskutera barns fria lek i 
utomhusmiljö ur ett genusperspektiv. Vi undersöker detta genom att observera barn i den fria 
leken på ett icke deltagande sätt där dokumentation sker skriftligt.  

Vi önskar även göra fyra kortare intervjuer med förskollärare för att synliggöra hur de ser på 
fri lek ur ett genusperspektiv. 

Observationerna kommer ske i enighet med vårdnadshavares tillstånd, vilket vi söker innan, 
genom ett separat informationsbrev till dem. Intervjuerna kommer att ske med förskollärare 
enskilt och med öppna frågor. Vi kommer att spela in intervjuerna för att sedan transkribera 
och analysera materialet. 

Vetenskapliga rådets principer ligger till grund för vår studie om vad som gäller vid 
forskning. Det är upp till er pedagoger i vilken utsträckning ni vill delta och vilka frågor ni 
vill besvara. Förskolans, förskollärares eller barnens namn kommer inte under några 
omständigheter nämnas i studien och deltagande är frivilligt. Ni har möjlighet att avbryta 
deltagandet och medverkan när ni vill. 
	
Vi tänker oss att den färdiga uppsatsen kan öka förskollärares förståelse för hur barn i den fria 
leken skapar en avbild av hur de upplever sin verklighet. Kan man se och förstå hur barnen 
upplever och närmar sig kön kan det underlätta i arbetet att utmana dessa föreställningar.  

Med vänliga hälsningar, Lorena och Sandra 

	 	



	
	

Bilaga 2. (Svenska) 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare på XXXXXXXXXX 
Hej!	Vi är två förskollärarstudenter som heter Lorena och Sandra, och läser vår sista termin 
vid Umeå universitet.  

Vi har just påbörjat vårt examensarbete och ska därför utföra observationer i förskolemiljö för 
att undersöka den fria leken ur ett genusperspektiv. Dessa observationer sker i förskolans 
utomhusmiljö och dokumentation sker skriftligt. 

Vi kommer genomföra vår studie på ert barns förskola vi söker därför tillåtelse att observera 
ert barn. Förskolans eller barnens namn kommer inte under några omständigheter nämnas i 
studien och deltagande är frivilligt. Ni har möjlighet att avbryta deltagandet och medverkan 
när ni vill. Observationerna kommer endast användas i studiesyfte. Vi tänker oss att den 
färdiga uppsatsen kan öka pedagogers förståelse för hur barn i den fria leken skapar en avbild 
av hur de upplever sin verklighet. 

Har ni frågor eller funderingar hör av er till oss, tack på förhand! 

Lorena 07XXXXXXXX 

Sandra 07XXXXXXXX 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Mitt barn:                                                                                                            Får bli 
observerad: 

 

__________________________________________________________________________________	

	

Mitt barn:                                                                                                    Får ej bli observerad: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift: 

 

__________________________________________________________________________ 

  



	
	

Bilaga 2. (Engelska) 

 

Informationletter to parents at XXXXXXXXXX 
Hi!	We are two pre-school teacher students, our names are Lorena and Sandra and we are 
studying our last semester at Umeå university.  

We have just started working on our undergraduate thesis and therefore we would like to 
carry out observations in the preschool’s outdoor setting to examine childrens free play time 
from a genderperspective. These observations will only take place in the outdoor setting and 
all documentation will be in writing.   

During a week we will conduct our study at your child's pre-school we are therefore looking 
for permission to observe your child. Your child’s name will not under any cicumstances be 
mentioned in the study, and participation is voluntary. You have the option to cancel their 
participation and involvement whenever you want to. The observations will be used only for 
study purposes. We believe that the finished paper can enhance the educators ' understanding 
of how children in the free play creates an image of how they perceive their reality. 

If you have any questions or concerns, please contact us	thanks in advance!	

Lorena 07XXXXXXXX 

Sandra 07XXXXXXXX 

………………………………………………………………………………………………....... 

My child:                   May be observed: 

  

___________________________________________________________________________  

My child:                                  May not be observed: 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Guardian's signature:  

 

__________________________________________________________________________ 

  



	
	

Bilaga 3. Intervjuguide  

 

Intervjuguide 
 
Inledande fråga 

- Beskriv din yrkesbakgrund?   
	

Fri lek 

- Kan du berätta vad begreppet fri lek betyder för dig?  
- Vart sker den mesta av den fria leken hos er?  
- Vad har du för roll under den fria leken?  
- Vad har den fria leken för betydelse för barn och jämställdhet, enligt din uppfattning?  
- Finns det skillnader på barns fria lek beroende på deras könstillhörighet, om det finns, 

vilka kan du se?  
- Har du erfarenhet av situationer där barn har utmanat könsnormer? Kan du ge 

exempel?   
 

Miljö  

- Ser du samma lekar inne som ute? – Beskriv skillnader och likheter.  
- Hur tänker du att miljöer påverkar med vem eller vilka barnen leker med? och vilka 

typer av lekar barnen leker? Kan du ge exempel?  
- Hur skiljer sig denna förskolas utomhusmiljö från andra förskolor du har arbetat på?  
- Finns det miljöer som är könskodade på förskolan, kan du ge exempel?  

 

Genus 

- Vad betyder begreppet genus för dig?  
- Hur arbetar ni med jämställdhet och genusfrågor?  
- Hur kopplar ni det till värdegrunden och de strävansmål som står i läroplanen?  

 

Övriga frågor 

- Vill du tillägga något?  
- Har du några frågor om studien i övrigt?  

	 	


