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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka och studera flickors och pojkars lek i förskolan. Vi 

valde att fokusera på genusperspektivet med en inriktning på eventuella skillnader i flickors 

och pojkars lek. Vi tog stöd i läroplanen som nämner att barn ska få leka i en trygg miljö där 

leken ska vara rolig. Utifrån syftet formulerade vi två frågeställningar som handlar om 

verksamma pedagoger kan se skillnad eller inte i den fria leken och vilka faktorer som kan ha 

betydelse för dessa skillnader i flickors och pojkars lek. Metoden som vi valde att arbeta med 

var intervjuer till verksamma pedagoger. Vi intervjuade totalt sju pedagoger från fyra olika 

förskolor. Alla verksamma pedagoger som blev intervjuade var kvinnliga förskollärare och de 

har arbetat inom förskoleverksamheten i 1-36 år. Det resultat som vi kom fram till var att 

samtliga pedagoger som blev intervjuade delvis kunde se skillnader i flickors och pojkars lek. 

De faktorer som bidrog till dessa skillnader var hur hemmiljön såg ut, vilka leksaker barnen 

leker med och vilka intressen som varje enskilt barn har. De verksamma pedagogerna tyckte 

även att det handlade om vilken slags attityd föräldrarna har till genus, om skillnaderna i 

leken beror på biologiska- eller sociala skillnader. Vidare visade resultatet att alla 

pedagogerna instämmer med att den fria leken ska vara fri där pedagogerna inte går in och 

avbryter en lek om den inte verkar gå överstyr. Samtliga pedagoger tyckte att genus var något 

som de ansåg vara väldigt aktuellt i dagens samhälle och något som var väldigt intressant att 

fundera och arbeta kring.  
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Inledning  
 

När vi människor föds har vi inga erfarenheter om hur vi borde vara, vi har inget förflutet som 

förklarar det för oss. Det är genom att pröva oss fram med, och agera olika som vi genom 

kontakt med andra människor får syn på hur vi ska bete oss som vårt kön (Svaleryd, 2003). 

Vi är två förskollärarstudenter som i vårt examensarbete har valt att fokusera på ämnet genus 

vilket har genomsyrat hela vår utbildning sedan vi påbörjade den. Under våra praktikperioder 

har vi upplevt att pedagogerna inte går in i barnens fria lek för att bryta de olika könsmönster 

som finns. Samtidigt har våra handledare från våra praktikplatser uttryckt sig att leken är viktig 

för barnens utveckling och lärande, vilket vi även har fått lära oss under vår utbildning. Därför 

vill vi nu undersöka om det förhållningssättet finns på fler förskolor än de förskolor som vi har 

haft praktik på. I läroplanen för förskolan (LpFö 98, rev 2010) står det att: 

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

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

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

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

utifrån stereotypa könsroller (Skolverket 2010:5). 
 

Med detta exempel som kommer från läroplanen vill vi uppmärksamma att pedagoger i 

förskolan bör tänka på att bland annat motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Efter att ha läst mycket kring detta ämne har vi förstått hur viktigt det är att reflektera kring sina 

egna tankar om genus, och hur vi behandlar pojkar och flickor. Vi vill också undersöka hur 

pedagoger som är aktiva inom förskolan tänker kring barns lek och hur de tror att deras synsätt 

påverkar barnen. 

 

I läroplanen för förskolan (LpFö 98, rev 2010) beskrivs det inte på ett tydligt sätt, hur pedagoger 

ska arbeta med genus i förskolan. Som med så många andra ämnen får pedagogerna göra egna 

tolkningar, kring på vilket sätt man kan arbeta med till exempel genus. Detta kan i sin tur leda 

till att uppdraget känns svårt, och pedagogerna vet inte riktigt hur de ska ta sig an uppgiften. 

Genom att pedagogerna inte får en tydlig bild av hur verksamheten ska arbeta med genus, kan 

det därför leda till att alla förskolor inte får samma möjlighet till en mer jämställd förskola. 

Eidevald (2009) stödjer dessa åsikter när författaren skriver att pedagoger i 

förskoleverksamheten ska göra egna tolkningar och arbetssätt kring att bland annat “motverka 

traditionella könsroller”. I dagens samhälle spenderar allt fler barn sin tid på förskolan, och de 

börjar i unga åldrar. Därför har pedagoger i förskoleverksamheten en stor möjlighet att försöka 

hejda och arbeta emot de traditionella könsmönster som finns i dagens samhälle.  

 

Att vi som pedagoger jobbar aktivt med att alla barn ska få vara på likvärdiga villkor, att vi inte 

ska se endast könen är en tydlig beskrivning i läroplanen för förskolan (98, rev 2010) där det 

står:  

 
En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på[...] 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska 

prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och 

jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser (Skolverket, 

2010:4). 
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Syfte och forskningsfrågor  

 
Leken är en stor del av förskoleverksamheten. Syftet med det här arbetet är att med hjälp av 

intervjuer från verksamma pedagoger undersöka flickors och pojkars lek utifrån ett 

genusperspektiv. För att få svar på detta syfte har vi formulerat dessa två forskningsfrågor: 

 

 Finns det, enligt pedagogerna, skillnader i hur pojkar och flickor leker, och i sådana fall 

på vilket sätt?  

 Vad beror skillnaderna i flickors och pojkars lek på, enligt pedagogerna? 
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Bakgrund 
 

Genus  
 

Ordet genus kommer från engelskans gender och består av vårt kulturella, sociala och 

biologiska kön. Det fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, men 

även vad som anses vara kvinnligt och manligt. Genus ger oss också en öppenhet för 

överskridanden och förändringar, eftersom genus är vad det kulturella och sociala arvet har 

format oss till (Svaleryd, 2003). Även Tallberg Broman (2002) beskriver begreppet genus 

som att flickor och pojkar formas av deras omgivning, och hur relationerna i deras sociala liv 

ser ut. Vidare menar författaren att under vår uppväxt så hamnar vi i olika slags miljöer, där vi 

som människor förändras på olika sätt, beroende på hur miljöerna ser ut. Wahlström (2003) 

menar att det inte spelar någon roll ifall skillnaderna mellan könen är biologiska eller 

sociala.  Det viktigaste är att det ändå går att bredda könsrollerna, och genom det förbättra 

barnens förutsättningar.  
 

Tallberg Broman (2009) anser att genus formas i de sociala miljöerna som finns på förskolan. 

Här måste jämställdhet både formas och präglas bland barnen. Vidare så kan detta leda till att 

båda könen ska ses på samma villkor, och ha samma värde. En tydlig målsättning inom den 

svenska skolan har präglats av att det ska vara jämställt mellan könen. Därför har jämställdhet 

sedan 60-talet varit en del av den svenska skolan. Wernersson (2009) refererar till historikern 

Yvonne Hirdman som förknippas med begreppet genussystem här i Sverige. Hon nämner att 

samhället ansåg att könen skulle skiljas åt, men även att kvinnor var mindre viktiga än män. 

Detta har använts mycket i den svenska genusforskningen. Vidare refererar Wernersson 

(2009) till den australiensiska sociologen R Connells som har en tolkning av begreppet genus, 

där hon vill visa på de förskjutningar som finns i genusordningen gällande män och kvinnor.  

 

Ur ett historiskt perspektiv nämner Tallberg Broman (2002) att under 1800-talet förväntades 

det inte att flickorna behövde någon utbildning utanför hemmet. De förväntningar som fanns 

på flickorna under den tiden var att de skulle bli bra hemmafruar åt sina makar. Men år 1842 

kom den allmänna folkskolan där både flickor och pojkar fick gå. Men det betyder inte att 

klasserna var av blandat kön. Pojkarnas och flickornas utbildning såg helt olika ut när det 

kommer till vilken slags undervisning och kunskap de fick lära sig. Under slutet av 1800-talet 

fick flickor mer utrymme i skolan och i undervisningen. Idag ingår likabehandling för alla 

barn i förskolan i förskolans värdegrund (Tallberg Broman, 2002).  

I samband med att barnstugeutredningen kom 1972 utvecklades förskolan i en mycket snabb 

takt. Förskolan ansågs vara en “kraft för förändring”, där jämställdhet var en central del i 

förändringsarbetet. Under 1970-talet förändrades synen på vilka förväntningar som kvinnor 

och män hade, och vilken plats de hade i samhället. Nu kunde kvinnan vara mer lik mannen, 

och synen på “att vara pappa” och “att vara mamma” förändrades (Tallberg Broman, 2009). 

 

Under ett regeringsmöte den 14 augusti 2003 beslutade regeringen att statsrådet Lena 

Hallengren skulle sätta ihop en jämställdhetsdelegation för förskolan. Uppdraget som 

delegationen skulle arbeta med gick ut på att förskolan skulle lyfta fram, förstärka och 

utveckla jämställdhetsarbetet. En förutsättning för delegationens uppdrag var att det livslånga 

lärandet skulle ses från ett genusperspektiv, mer än vad som hade gjorts under tidigare år. 

Regeringen ville alltså att gammalmodiga könsroller och könsmönster skulle förändras i 

förskoleverksamheten. Delegationen ville få pedagogerna att arbeta med genus för att få in det 

i verksamheten. Vidare i rapporten står det även att om pedagogerna försöker att ge barnen 
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nya möjligheter, idéer och ge leken ett nytt liv, så blir det en positiv förändring i barnens liv 

(Utbildningsdepartementet, 2008). Även Svaleryd (2003) skriver att eftersom leken är en så 

pass stor del i förskolan, kan de traditionella könsrollerna och könsmönstren brytas upp till 

något annat. Till exempel så kan leken lära pojkarna att vara mer omtänksamma. Flickorna 

kan lära sig att vara mer modiga och framåt. 

 

Lek 
 

Lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda gränser i tid 

och rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat gällande regler. Leken är sitt eget 

ändamål och åtföljes av en känsla av spänning och glädje och medvetandet om något som är 

”annorlunda” än det ”vanliga livet”. (Gärdenfors 2009:47) 

 

Welén (2009) skriver att lek är något som är mycket svårt att beskriva som fenomen. 

Författaren nämner vidare att forskning kring lek har gjorts sedan många år tillbaka och av ett 

stort antal olika forskare. Lek är något som har funnits med hos människan sedan tidernas 

begynnelse. Welén (2009) skriver om Platon och hur han, redan under antikens Grekland, 

lyfte fram lekens betydelse. Hans förklaring till att leken är viktig var att “människans 

inlärningsförmåga ökar dramatiskt under lekfulla och positiva förhållanden jämfört med 

situationer präglade av olust, tvång och hot” (sid 30). 

 

Under 1700-talet och 1800- talet började filosofen Jean-Jacques Rousseau och pedagogen 

Friedrich Fröbel att forska inom lek och utbildning. Enligt Welén (2009) var båda forskarna 

överens om att lek är en viktig del för både utbildning och för att bygga kunskap. Under 

barnträdgårdarna introducerade Fröbel lekgåvor för att kunna lyfta det pedagogiska arbetet. 

Lekgåvorna var ett slags undervisningsmaterial som kunde innehålla geometriska formade 

klossar, eller att barnet i den fria leken fick själv välja material och valfri aktivitet. Den vuxne 

skulle inte gå in och styra leken. Welén (2009) nämner även Vygotskij som även han lyfter 

fram lekens betydelse. Vygotskij menar att lek ska användas som ett verktyg “ för att frigöra 

tänkandet från del påtagliga i nuet” (sid 39). 

 

Eidevald (2011) skriver att fri lek betyder att barnen konstruerar den själv och leken beskrivs 

som barnens naturliga sätt att hantera och konfrontera sina erfarenheter. Det är därför viktigt 

att vi vuxna inte avbryter barnen i deras lek, eftersom vi då stör deras utveckling och lärande. 

Den vuxnes roll blir därför att skapa förutsättningar för lek utan att styra den. Vi ska även 

finnas till hand för stöttning när det uppstår situationer barnen inte kan lösa själva betonar 

Eidevald (2011). Gärdenfors (2009) beskriver lekens betydelse med att förklara att genom 

leken har barnen kontroll och eftersom leken är på låtsas gör det inte så mycket ifall barnen 

misslyckats, utan det underlättar för dem i deras lärande. När barn leker behöver de även 

kommunicera på olika nivåer samtidigt och detta gör leken till ett effektivt men underskattat 

verktyg för lärande. Han fortsätter med att ta upp hur TV och datorer, som tar upp allt mer av 

barns tid, kan integreras i deras lek. Det som sker i dataspel kan till exempel bli till 

leksituationer att leka med andra barn. Enligt Welén (2009) är leken mycket viktig när det 

gäller barns utveckling av till exempel språk, samspel, koordination och balans. Gärdenfors 

(2009) tar även upp att leken är en förutsättning för konst och kultur och att kulturen har 

utvecklats ur leken, att den är ursprunget till språk, samhällsliv, kultur och religion. Han 

skriver även att "Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon 

är helt och hållet människa bara när hon leker" (sid 44-45). 

Lek är något som har varit och är svårt att förklara. Flera olika forskare har studerat lekens 

betydelse för barns utveckling genom åren. Den främste inom detta område skriver Welén är 
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Lev Vygotskij som är professor i psykologi. Welén refererar till Vygotskij att han ansåg att 

barn leker för att få ut sin ilska. Dels på grund av ouppfyllda önskningar och behov och inte 

för att de är glada eller för att de har för mycket energi som de behöver bli av med. 

Knutsdotter Olofsson (2009) anser att leken har en tydlig början och ett tydligt slut. 

Författaren nämner även att inom lekens ramar kan man öva och pröva allt som inte går att 

göra i verkligheten. Allt är möjligt och tillåtet i leken skriver Knutsdotter Olofsson (2009). 

Gärdenfors (2009) menar att i leken kan barn lära sig hur olika föremål fungerar och vilka 

sociala regler som gäller. De lär sig även grundläggande sociala förmågor som att följa andras 

blickar, att läsa av känslor, att ta på sig olika roller och att hantera konflikter för att nämna 

några. Genom att leka ökar barnets tillit till sig själv och därför bör barnens lek tas på allvar 

 

Hur leken ser ut för flickor och pojkar 
 

Ärleman- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver att när barnen själva fick berätta 

kunde de se en tydlig gräns mellan vad flickor leker och vad pojkar leker. Barnen beskrev det 

som att flickor lekte mamma och pappa, medan pojkarna lekte superhjältar. Enligt barnen 

finns det ingen möjlighet att besitta båda könens egenskaper och de hade också en klar bild 

över vad de olika könen bör och kan göra. Svaleryd (2003) menar att barn tidigt väljer efter 

könsstereotypiska mönster, och att det kan få en stor betydelse för hur de formar sin framtid, 

eftersom de begränsas i sina erfarenheter och lärande. Denna begränsning, på grund av 

könsnormer, gör att människor berövas en full mänsklighet. Enochsson (2014) beskriver 

också att det fortfarande går att uppfatta vad som är “pojkigt” och “flickigt” och även hon såg 

att barnen har tydliga uppfattningar om vad som är lämpligt för pojkar och flickor att göra. Så 

till och med i dagens samhälle begränsas barnen i sina val av aktiviteter på grund av 

vuxenvärldens omedvetna föreställningar. 

 

Eidevald (2011) beskriver pojkars lek med att pojkar oftast tar upp stor yta på förskolan, 

medan flickornas lek oftast tar upp en liten yta. Även Svaleryd (2003) beskriver hur flickorna 

oftast leker runt ett bord, eller i en soffa medan pojkarnas lek oftast är i stora grupper där 

fysisk aktivitet och olika tävlingsmoment ingår. Pojkar tränar även bland annat på ledarskap, 

kroppsuppfattning, initiativförmåga, självständighet, mod och styrka. Svaleryd (2003) tar upp 

att i människors vardagsföreställningar finns det inprogrammerat att flickor och pojkar har 

olika egenskaper, och att de därför väljer att leka med olika leksaker. Enligt dessa 

föreställningar är det meningen att flickor är och ska vara söta, snälla och hjälpsamma, medan 

pojkar ska vara aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet. 

 

De flickor som sökt sin identitet genom att vara andra människor till lags, behöver få chansen 

att stärka sitt självförtroende så att de vågar prova nya områden, tekniker och hitta nya 

förmågor inom sig själva. De pojkar som tidigare har fått möta mycket negativ bekräftelse 

behöver få uppskattning och bekräftelse i att de är toppen som pojkar, så att de vågar prova 

nya områden, tekniker och hitta nya förmågor inom sig. Vi måste hjälpa dessa barn att hitta 

nya vägar till att utveckla en bra självbild, för kan barnen lita till sina egna förmågor, 

bemästra sin kropp, och förstå sina tankar och känslor, så kan de lättare förstå sin omvärld 

(Svaleryd, 2003). 

 

Enligt Svaleryd (2003) har den sociala miljön en stor betydelse för pojkar och flickor i deras 

sätt att vara. När barnen är små formas deras framtid, genom att samhället redan har en 

förväntan på hur en pojke och en flicka ska bete sig. Därför kan man se i barns lek, hur olika 

de beter sig när det kommer till rollspel gällande olika kön. Vidare tar hon även upp hur 



6 
 

pojkar och flickor väljer sina lekkamrater. I den fria leken anser hon att pojkar oftast väljer att 

leka med pojkar, och flickor leker med flickor. Även i valet bland leksaker kan barnen välja 

olika beroende på vilket slags kön de har. Om pedagoger inte uppmärksammar detta, och 

försöker styra barnen mot bland annat de inte så könsstereotypa leksakerna som finns i 

verksamheten kan detta bli ett problem. I forskningen framkommer även att de sociala och 

kulturella förväntningarna har betydelse när barnen ska välja vad de leker (Svaleryd, 2003). 

Både Svaleryd (2003) och Eidevald (2009) påpekar att valet av leksaker har en avgörande roll 

för vad man anser att pojkar ska leka med, och vad man anser att flickor ska leka med. Redan 

i förskolan får både flickor och pojkar möjlighet till samma undervisning, dagsrutiner, samma 

regler samt att de kan använda samma material och leksaker. Trots det så väljer barnen att 

leka könsstereotypt under den fria leken enligt Svaleryd (2003). Med att leka könsstereotypt 

menar Svaleryd (2003) att pojkar väljer att leka med andra pojkar, till exempel leker de 

högljudda lekar och långt borta från pedagogerna. Till skillnad från flickor som väljer att leka 

med andra flickor men i närheten av pedagoger. Författaren säger vidare att i dagens 

samhälle, så har genus blivit ett mycket välkänt ord. Om barnen får möjlighet i en tidig ålder 

att skapa nya förebilder kan detta i sin tur leda till att samhället i stort kan bli mer jämställt i 

framtiden.  

 

Både i praktiken och i forskningen betraktas barns lekar som pojklekar, respektive flicklekar 

enligt Löfdahl (2004). Hon menar även att de som forskat kring barns lek ser att det finns 

skillnader mellan de olika könen och att förskolan organiserar val av aktiviteter efter kön. 

Flickor och pojkar möts av skilda förväntningar, och därigenom får de olika egenskaper och 

behov. Genom de observationer som Löfdahl (2004) har gjort, kan hon se att flickor och 

pojkar leker gemensamt, men att de har olika favoritteman. Hon menar att både flickor och 

pojkar leker samma lekar, men att de framträder på olika sätt. Ibland går det inte att hitta en 

bra förklaring till varför det finns skillnader i barns lek, istället är det bättre att beskriva hur 

skillnaderna uppstår och hur det ser ut.  

 

Pedagogers förhållningssätt och dess betydelse 
 

Eidevald (2009) beskriver att förskollärarens förväntningar är avgörande för hur barnen 

bemöts i olika situationer, och att flickor och pojkar fortfarande bemöts stereotypt i förskolan. 

Han fortsätter att beskriva att förskollärare oftare förstärker än motverkar könsroller, genom 

att inte reflektera över sina egna stereotypiska föreställningar om genus och jämställdhet. 

Även Ärleman- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att förskollärare bemöter 

barnen stereotypiskt, och de utvecklar detta med att säga att förskollärare även tolkar barnens 

lek och aktiviteter på olika sätt. Till exempel beskrivs pojkars lek som utforskande och 

experimenterande, medan flickors lek beskrivs mer som social, med fokus på relationer.  

Eidevald (2011) påpekar att förskollärare borde ha en syn på barn som utgår från vilka 

intressen vi människor har. Genom att göra det så flyttas fokus från de olikheter som kan 

finnas mellan de olika könen. Författaren beskriver vidare hur arbetslag lyfter fram två 

huvudteman när verksamheten vill förändras till att bli mer jämställd. Det ena kan vara att 

sträva efter könsneutralitet i barngruppen och den andra att erbjuda barnen leksaker som 

saknar en tydlig könskodning. Pedagoger kan därför på sikt påverka barns lekar i deras val av 

böcker och leksaker. Svaleryd (2003) påpekar att vi alla är med i ett så kallat könsdrama. 

Författaren vill här belysa att det kan vara svårt, men ändå roligt att gå till sig själv, för att få 

syn på vilken roll man själv spelar kring genuspedagogik. För att kunna genomföra 

förändringar, måste man som pedagog ha en medvetenhet kring genus. 
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Tallberg- Broman (2002) beskriver att i dagens samhälle har gränserna för vad som är möjligt 

för flickor och pojkar att göra ökat, och mycket överlappar nu varandra.   

Svaleryd (2003) menar vidare att flickor och pojkar ingår i olika genusmönster, men hon 

menar att dessa genusmönster inte passar in på alla barn. En del pojkar leker mer familjelekar, 

och en del flickor leker mer med bilar. Svaleryd (2003) anser även att genus är av tre olika 

kön, det sociala, biologiska och det kulturella. Hon syftar även på att genus inte uppstår i den 

biologiska skillnaden mellan könen, utan att genus uppstår mer i det sociala och i det 

kulturella. Även fast vi människor tycker att vi ser skillnader och likheter mellan de olika 

könen, så beror det helt på vilken slags tanke vi själva har när det gäller genus.  

 

Wernersson (2009) skriver att när pedagoger ska tolka jämställdhet, får de ingen vägledning i 

hur de ska tillämpa det i praktiken. Men i läroplanen för förskolan (Skolverket 98, rev 2010) 

går det att läsa tydligt i värdegrunden (s 4) att jämställdhet ska vara en del av verksamheten. 

Därför ges pedagoger ett stort utrymme till att tillämpa deras egna uppfattningar om 

jämställdhet, och hur de ska arbeta med det i verksamheten. Tallberg- Broman (2009) visar att 

en svårighet med genus- och jämställdhetsarbete i förskolan är den likhetsnorm som länge 

funnits inom den svenska barnomsorgen.  

 

Tallberg Broman (2009) påpekar att förskolan är ett resultat av en förändring inom 

genuspedagogiken, och en förhoppning är att genom dess innehåll ska barnen få en bra grund 

till att vara vem de vill. Svaleryd (2003) beskriver hur vi vuxna har en viktig roll i hur barn 

ser på sig själva, och hur deras roll i samhället formas. Vi vuxna ger barnen deras första 

spegling av det offentliga samhället och beroende på vad vi speglar tillbaka till barnet, så 

bygger barnet upp en bild av sig själv. Detta gör det ännu viktigare att vi som pedagoger 

reflekterar över våra egna omedvetna föreställningar för att kunna bli de bästa förebilderna vi 

kan. Detta blir extra tydligt när det står i läroplanen för förskolan (LpFö 98, rev 2010) att de 

traditionella könsmönstren och könsroller ska motverkas.  

 

Svaleryd (2004) ser pedagogers förhållningssätt som ett problem, där pedagoger måste vara 

medvetna kring hur de bemöter pojkar och flickor. Detta kan annars leda till att pedagogerna 

påverkar barnen på ett negativt sätt. I Eidevalds (2009) avhandling går det återigen att läsa att 

pedagoger aktivt ska arbeta med jämställdhet genom att “motverka traditionella könsroller”. 

Olika tolkningar kan leda till olika förutsättningar och arbetssätt för pedagogerna i 

förskoleverksamheten. Här påvisar även forskning att när pedagoger arbetar med genus, 

förstärker pedagogerna många gånger de traditionella könsrollerna, istället för att motverka 

dem. De förväntningar som pedagoger har på flickor och pojkar kommer definitivt att ligga 

till grund för hur barnen uppfattar de olika könen, och vad som är “flickigt” och “pojkigt”. 

 

Eidevald (2009) skriver tydligt att vi pedagoger bemöter flickor och pojkar olika, baserat på 

hur vi anser att flickor och pojkar är och ska vara. Därför behöver pedagoger “förhålla sig på 

olika sätt till flickors och pojkars lek” (s 98). Han menar att förklaringen är att eftersom 

flickor och pojkar anses leka på olika sätt, utvecklar de därför olika förmågor och känslor, 

både i och genom leken. Ärleman- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) fann att 

pedagoger i förskoleverksamheten såg olika på aktiviteter för flickor och pojkar. De menar att 

det viktigaste resultatet som man har fått syn på är att “genus konstrueras av både barn och 

lärare i förskolan” (s 105) och att det i första hand är barnen som är kreativa och utmanar, 

medan lärarna agerar mer könsstereotypt. Pedagogernas egna uppfattningar om de olika 

könen är dessutom mycket traditionella. 

För att barnen ska våga leka gränsöverskridande, så måste pedagoger stärka barnens egna 

självkänsla. Det är först då, när barnen känner sig trygga i sig själva som de vågar testa och gå 
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över traditionella mönster. Hur ska vi pedagoger då tänka kring att jobba utifrån ett 

genusperspektiv? Det handlar om att testa sig fram, och att alla som arbetar inom 

verksamheten delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper för det finns inget facit 

att hänvisa till. För att även samhället ska kunna uppnå mer jämställdhet mellan de olika 

könen, har därför pedagogerna en viktig uppgift att arbeta med i förskolan. Pedagogerna kan 

redan tidigt börja med att bryta upp de traditionella förväntningar som finns kring flickor och 

pojkars kön. Alltså om pedagoger fortsätter att arbeta medvetet med genusfrågor kan det bidra 

till att de blir mer medvetna, reflekterar och lägger märke till olika vardagliga händelser bland 

barnen. Pedagoger har både förmåga och potential till att inspirera, påverka och omforma barn 

och ungas identiteter i verksamheten. Vidare så kan ett tidigt könsstereotypt mönster få stor 

betydelse för hur flickor och pojkar formar sin framtid (Svaleryd, 2003). 

Sammanfattning av litteratur 
 

Att genus är en del av människans kulturella, sociala och biologiska kön är något som alla 

författare i vårt arbete är överens om. Wahlström (2003) anser att det går alltid att bredda 

könsroller för att kunna förbättra barnens egna förutsättningar. Svaleryd (2003) anser att lek 

är en central del i förskoleverksamheten där det finns möjligheter att bryta upp de traditionella 

könsrollerna till något annat. Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver att det i leken går att 

pröva sådant som inte går att göra i verkligheten eftersom att i leken är allt möjligt och tillåtet. 

Detta gör leken till det perfekta verktyget för att hjälpa barnen utvecklas menar Gärdenfors 

(2009). Han tar även upp att barn leker för att utvecklas och lära sig de sociala reglerna som 

gäller i samhället. Den sociala miljön nämns ganska frekvent i och med att när barn växer upp 

formas även där de genusperspektiv som bland annat blir synliga i förskoleverksamheten. I 

Sverige har förväntningarna på pojkar och flickor förändrats över tid sedan 1800-talet enligt 

Tallberg Broman (2002). Från att flickorna inte till en början fick någon utbildning utanför 

hemmet under 1800-talet, till i slutet på 1800-talet när flickorna äntligen fick samma utrymme 

och undervisning i den allmänna skolan som pojkarna.  Ur en ännu historisk tillbakablick går 

det också att finna att i samband med att barnstugeutredningen kom år 1972 utvecklades 

förskolan i en mycket snabb takt där jämställdhet var en central del i förändringsarbetet. Även 

synen på kvinnor förändrades under 1970-talet där kvinnan nu kunde var mer lik mannen och 

synen på ”att vara pappa” och ”att vara mamma” förändrades skriver Tallberg Broman 

(2009). Barn väljer redan i tidig ålder efter könsstereotypiska mönster påpekar Svaleryd 

(2003). Enochsson (2014) instämmer i att barnen har tydliga uppfattningar om vad som passar 

flickor och pojkar bäst. Men förskolan är ett resultat av en förändring inom genuspedagogiken 

nämner Tallberg Broman (2009). Även Svaleryd (2003) nämner vilken viktig roll vi vuxna 

har i hur barn ser på sig själva och hur deras roll i samhället formas. Ärleman- Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) fann att pedagoger i förskoleverksamheten hade olika syn på 

aktiviteter till flickor och pojkar. Författarna vill belysa att för att barnen ska våga leka 

könsöverskridande måste pedagogerna stärka barnens egna självkänsla och pedagogerna 

måste testa sig fram när det gäller att bryta upp de traditionella könsmönster som finns. Ett 

tidigt könsstereotypt mönster kan ha en stor inverkan på hur flickor och pojkar formar sin 

framtid enligt Svaleryd (2003).  
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Metod  
 

Under arbetets gång har vi delat upp litteraturen så jämnt som möjligt och skrivit i ett 

gemensamt dokument via Internet. På så sätt har arbetsfördelningen varit likvärdig. Det har 

även varit lätt att se vad den andre har skrivit de dagar vi inte haft möjlighet att träffas. På 

grund av att vi är två stycken som skriver har vi strävat efter att bidra med halva arbetet var. 

Vi kom snabbt överens om att vi skulle göra intervjuerna var för sig, med tanke på att vi vill 

dela på arbetet så mycket som möjligt. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Vi var osäkra till en början om vilken metod vi skulle använda oss av, för att få ut så mycket 

data som möjligt. Efter ett möte med vår handledare, kom vi till insikt att vi endast skulle ha 

fokus på att göra intervjuer med verksamma pedagoger. Vi hade som mål att göra både 

intervjuer och observationer under detta arbete. Vi tänkte det skulle vara intressant att göra 

observationer för att se hur pedagogerna agerar med barnen i deras lek. Men med tanke på den 

korta tid vi har att sammanställa all data, skulle det ta alldeles för lång tid att få medgivande 

från föräldrarna till att få observera barnen och att sammanställa resultatet. Därför valde vi en 

metod som blev intervjuer. Att använda intervju är den främsta metoden för att få fram den 

information som söks och vi ansåg att den metoden skulle ge oss det mest grundliga resultatet 

(Johansson & Svedner, 2010). Löfgren (2014) skriver om vikten av att studera vad 

förskollärare berättar. Genom intervjuer kan vi få reda på och ta till oss nya erfarenheter och 

kunskaper. Vi kan då få syn på de variationer och olikheter som finns på olika förskolor och i 

förskollärares arbetssätt. Det är även ett bra sätt att bygga upp ett professionellt 

förhållningssätt för att höja förskollärarnas status.  Ganska direkt började vi ringa runt till 

olika förskolor, men vi upptäckte ganska snabbt att vi måste ändra strategi. Ingen av de 

förskolor som vi ringde till hade tid, eller så ringde de inte upp även fast de sa att de skulle 

återkomma om beslut. Istället fick vi personligen besöka olika förskolor för att vi var tvungna 

att på något sätt försöka få tag på någon pedagog att intervjua. Vi tänkte även att det kanske är 

svårare att säga nej till någon öga mot öga. Det gick betydligt bättre när vi besökte olika 

förskolor, för alla förskolor sa att de gärna ville ställa upp, men de behövde kolla upp med 

övriga personalgruppen om dag och tid. Tyvärr så gick det ganska lång tid från första kontakt, 

till den dag som varje enskild intervju skulle ske. Vi hade full förståelse för det, och 

accepterade att vi kanske inte skulle få alla intervjuer gjorda samma vecka. När alla 

intervjuerna var genomförda transkriberade vi dessa till ett gemensamt dokument för att 

enkelt kunna se vad som sagts i alla intervjuer, men även för att kunna jämföra de olika 

intervjuerna med varandra och litteraturen som vi har använt oss av i detta arbete. I detta 

arbete har vi dessutom valt att ta bort omedvetna paus ord när vi har gjort citatblock från 

intervjuerna. Detta för att det ska bli lättare för läsaren att läsa.  

 

Forskningsetiska principer 
 

I vårt examensarbete har vi valt att följa Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska 

principer. Dessa är: Nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. Informationskravet handlar om att personen som blir intervjuad får 

reda på studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet handlar om 

hänsyn till deltagarnas anonymitet och det innebär att deltagarnas personuppgifter med mera 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dessa. Samtyckeskravet 
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handlar om att personen som blir intervjuad har rätt att bestämma om personen vill vara med i 

studien. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att insamlad data kring enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål. Insamlade uppgifter får inte heller 

användas så att det påverkar personerna utanför studien. Det vi gjorde allra först, var att skriva 

ett informationsbrev (Bilaga 2) till de pedagoger som vi skulle intervjua.  Detta brev fick de i 

samband med när vi, var för sig, besökte förskolorna, för att få tag i någon pedagog att 

intervjua. I brevet stod det vilket syfte vi hade med vårt examensarbete och att deltagandet är 

frivilligt. Det stod vidare i brevet att informationen kommer att behandlas konfidentiellt, och 

att resultatet endast kommer att användas i examensarbetet. Vi valde dessutom att inte visa de 

intervjufrågor som vi hade i förväg. Vidare skriver Vetenskapsrådet att vi som gör detta 

examensarbete ska ge tydlig information till de personer som vi intervjuar, och vi anser att vi 

har gett tydlig information till de pedagoger som vi har intervjuat. Även den insamlade data 

som vi har, kommer inte att användas på olämpligt sätt, och deltagandet som pedagogerna har 

visat är frivilligt. Innan vi började intervjun har vi informerat pedagogen att personen när som 

helst kan avbryta intervjun, och vi har påmint återigen att det är frivilligt deltagande. Därför 

har vi valt att i vårt examensarbete inte namnge förskola eller de pedagoger som vi har 

intervjuat. Vi tycker att vi har följt de fyra forskningsetiska principerna mycket väl i detta 

arbete. 

 

Urval 
 

I de intervjuer (Bilaga 1) som vi har genomfört deltog endast kvinnliga pedagoger. Med tanke 

på den korta period vi har att sammanställa all data, hade vi inga särskilda krav på de 

pedagoger som vi skulle intervjua, vilken yrkeskategori de hade, eller ålder och kön. 

Sammanlagt har vi intervjuat sju stycken pedagoger. Vi valde att dela på oss så vi har 

genomfört varje intervju enskilt. Vi valde att spela in intervjuerna på våra mobiltelefoner, med 

tanke på att vi ville vara helt fokuserade under tiden intervjun pågick. Fyra av intervjuerna 

hölls i personalrummen på respektive förskola. De övriga intervjuerna hölls på respektive 

förskoleavdelning. Varje enskild intervju pågick mellan 20-30 minuter. Alla pedagoger som 

vi har intervjuat är förskollärare, och arbetar inom samma kommun. En pedagog som blev 

intervjuad jobbade på en förskola som endast är enavdelningsförskola, medan de andra 

pedagogerna jobbade på fleravdelningsförskola. Vi har valt att ge de pedagoger som blev 

intervjuade, fiktiva namn. Dessa är; Klara 30 år med tre års erfarenhet, Camilla 32 år med 5 

års erfarenhet, Maja 36 år med nio års erfarenhet, Ida 34 år med fem och ett halvt års 

erfarenhet, Anna 24 år med ett års erfarenhet, Therese 50 år med 28 års erfarenhet och Petra 

54 år med 36 års erfarenhet. Sammanlagt har de erfarenhet av att arbeta inom förskolan i 87,5 

år.  
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Resultat 
 

Vi ville ha en tydlig struktur i denna del och därför gjorde vi relevanta underrubriker för att 

hjälpa oss besvara våra forskningsfrågor men även för att underlätta för läsaren. Vi valde att 

ta med några enstaka citat ur de transkriberade intervjuerna. Dessa citat är ordagranna men vi 

valde att ta bort de omedvetna pausorden för att göra det lättare att läsa och förstå vad 

informanten menade. Varje enskild pedagogs tankar och funderingar synliggörs i denna del på 

ett tydligt sätt.  

 

Synliga skillnader i leken 
 

Alla de pedagoger som vi har intervjuat sa att det delvis går att se skillnader i hur pojkar och 

flickor leker. Camilla pratar mycket om vad barnen har för intressen. Hon menar på att det är 

barnens intressen som styr vad de leker och inte vilket kön barnet har: 

 
Jag kan inte direkt säga att jo det är skillnad. I vissa lekar finns det skillnader men jag tror att 

det är mycket som jag sa tidigare att det barnen är intresserade av det leker dom med. I den 

barngrupp som jag har nu så tycker jag ändå att barnen leker ungefär samma slags lekar. Det är 

mycket familjelekar och konstruktion nu och det är både pojkar och flickor som leker det 

(Camilla) 
 

Dels kan det bero på vilken slags miljö barnet har hemma, vilka leksaker barnen leker med, 

men även vilka intressen som varje enskilt barn har. Detta kan eventuellt göra en skillnad på 

vilket sätt barnen leker. Maja är osäker på och funderar en del kring vad det beror på att dessa 

skillnader finns. “Visst finns det skillnader men varför de finns, ja”.  En pedagog, Therese, 

hade svårt att direkt komma på vilka exakta skillnader det finns i barnens lek ur ett 

genusperspektiv. Hon funderade länge innan hon tillslut pratade mycket kring hur barnen 

uttrycker sig och visar sina känslor. Hon sa bland annat såhär: 

 
Om jag ska dra en, det är svårt med sådana här generella upplevelser men jag tycker ofta, det är 

att flickor är väldigt duktiga på att uttrycka sig, uttrycka sina känslor. Dom är också väldigt 

duktiga på å visa empati. Där tycker jag faktiskt att dom är ofta lite vassare. Naturligtvis är det ju 

individuella skillnader det är det. Men om jag ska försöka se något generellt, så är flickor i 

framkant där med att visa empati, det är min upplevelse (Therese) 
 

En annan pedagog som blev intervjuad, tyckte ganska direkt att hon upplevde att det finns 

skillnader i barnens lek utifrån ett genusperspektiv. Anna hade tydliga åsikter kring det här 

med genus, mycket på grund av att hon själv brinner för ämnet. Hon säger därför att 

genusperspektivet är något som hon alltid har i bakhuvudet. Vidare förklarar hon att på 

hennes förskola finns det en låda med olika dockor och figurer. Flickorna säger oftast att de 

leker med prinsessor. Pojkarna säger däremot att de leker med ryttarna. Men sedan finns det 

såklart även pojkar som kallar figurerna för både prinsessor och ryttare. Annas tycker inte att 

det är stora skillnader på barnens lek i hennes barngrupp, åtminstone inte när barnen leker inn. 

En lek som är populär just nu, som barnen leker mycket inne är mamma, pappa, barn. Där kan 

leken se ganska lika ut när pojkar och flickor leker den. Det är inte alltid så självklart att det är 

bara flickorna som tar på sig mammarollen och att pojkarna tar på sig papparollen, utan det är 

ganska blandat i familjeleken.  
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Den första pedagogen som blev intervjuad, Ida, hade många typexempel om genus från 

hennes barngrupp. På hennes förskola skulle de nämligen se över miljön och möblera om för 

att uppmuntra till lek. I slutändan hade de ändå kollat mer på hur barnen leker, och inte så 

mycket fokusering på vad barnen leker med för leksaker och i vilka rum. Genom 

pedagogernas observationer fick de syn på detta: 

 
Ja alltså det vi såg det var ju det att skillnaden var väl det att dom barn som vi observerade var ju 

mer kring lekar och mer högljutt, våldsamma lekar om man ska säga bland pojkarna. Och 

flickorna hade mer lugnare även om dom också skrattade litegrann. Men det var inte alls samma 

lika som våldsamt eller lika mycket på så sätt. Flickorna hade mer mamma, pappa barn, dom lekte 

katt. Och killarna var robotar å dom var Fantomen, Batman så där såg man skillnad” (Ida) 
 

En pedagog, Klara, beskriver vikten av hur vi vuxna reagerar på barns lek och att det har 

betydelse för hur barnen leker. Hon menar att om vi reagerar på leken positivt och visar att vi 

tycker den är viktig eller om vi skojar om den och tycker att den är ett tidsfördriv så kommer 

det att påverka barnen i hur de ser på lekens roll och även hur de leker.  

 

Petra beskriver en syn om att det var svårt att se direkta skillnader i leken ur ett 

könsperspektiv, vissa lekar kunde hon dock se som skilde pojkar och flickor åt:  

 
Utifrån de aktiviteter som vi planerar så finns det inte någon skillnad på pojkar och flickors lek 

eller skapande. Vid den fria leken (ofta ute) ser man skillnad ibland. Det beror mycket på vad 

barnen ser, läser och tittar på. Många pojkar berättar mycket om våldsamma spel de spelat där 

man skjuter och dödar. Flickor inte alls på samma sätt. Detta skall då bearbetas i leken. (Petra) 

 

Något vi märkte när vi sammanställde alla intervjuer var att de flesta av pedagogerna, via sina 

observationer kunde se att pojkarnas lek var mer högljudd och tog upp en större yta, oftast en 

bit ifrån pedagogerna. Medan flickornas lekar var mer tystlåtna, och de höll sig oftast nära en 

pedagog eller på en mindre yta. Pedagogerna Camilla, Petra och Klara var de som diskuterade 

mycket kring att skillnaderna i barnens lek beror mer på vad barnen har för slags intressen än 

vilket kön de har. 

 

Ursprunget till dessa skillnader   
 

På denna fråga kunde vi se att de pedagoger som blev intervjuade, instämde alla i att 

skillnaderna återigen beror på vilken slags miljö barnet växer upp i. Pedagogerna tyckte även 

att det handlade om vilken slags attityd föräldrarna har till genus, och vilka intressen barnet 

har. Några av de intervjuade pedagogerna hade många funderingar om dessa skillnader beror 

på biologiska skillnader eller sociala skillnader. Maja sa såhär under sin intervju: 

 
Om det beror på att det finns biologiska skillnader eller om det beror på hur de blivit uppfostrade 

men det finns. Sen kan man inte säga mellan alla men det, det finns det ju verkligen. Det går inte 

att säga, tycker jag, att man kan tänka att flickor skulle vara generellt lugnare eller någonting som 

en del tycker, det tycker jag inte. (Maja) 
 

Klara beskriver skillnaderna som något barnen får med sig hemifrån. Hon menar att vissa barn 

blir presenterade för många olika material såsom dockor, bilar, kök, klossar och så vidare 

medan andra inte har samma möjligheter till att kunna utforska olika material hemma. Hon 

beskriver i intervjun att skillnaderna även kan bero på vilken slags typ av lekar barnen får 

med sig hemifrån. Leker de könsstereotypiskt hemma tar de med sig denna typ av lek till 

förskolan. Klara brinner för genus och det märktes tydligt i intervjun när hon pratade om att 
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det gick att se skillnader i pojkars och flickors lek. Hon pratade om att det dels kan bero på 

genetiska skillnader men hon anser att skillnaderna snarare beror på vad barnen har blivit 

presenterade för under uppväxten. Petra beskriver också hur vuxnas syn påverkar barnen, och 

hon beskrev det såhär:  

 
Barn i alla åldrar har samma behov oavsett ålder och kön. Det är de vuxnas förväntningar som 

påverkar barnen. Förskolan är och skall vara en neutral plats där barns behov skall vara det som 

styr vår verksamhet. (Petra) 
 

Therese tyckte däremot att de spel och böcker som barnen leker med, påverkar barnen mer när 

vi ser till det som är stereotypt för varje kön; “Alltså det är mycket i böcker i mycket bilder 

som barnen ser, spel där är det ju fortfarande väldigt stereotypt så jag tror att många gånger 

påverkas man av sånt.” 

 

I Camillas intervju säger hon emot sig själv när hon pratar om de yngre barnen och ursprunget 

till deras lek: 

 
Det blir ju så med de allra yngsta att pojkar brukar leka med bilar och flickor brukar leka med 

gosedjur eller bara finnas nära en pedagog[…] de leker ändå mest samma lekar när de är i den 

åldern å de vill väldigt gärna ha nära kontakt med mig som vuxen. (Camilla) 

 

Skillnaderna mellan flickors och pojkars lek kan utifrån de transkriberade intervjuerna, bero 

på många olika faktorer enligt de verksamma pedagogerna. Några menar att det beror på både 

biologiska- och sociala skillnader, medan andra har pratat mycket om vilken slags uppfostran, 

uppväxt och vilken slags typ av material som barnen blir introducerade till. Alla var överens 

om att det är svårt att veta exakt vad skillnaderna beror på, och att det kan vara svårt att 

någonsin få reda på vilka faktorer som ligger bakom skillnaderna i pojkars och flickors lek.  

 

Pedagogernas syn på lek 
 

När det gäller pedagogernas syn på lek så var svaren från pedagogerna väldigt blandade. De 

var alla överens om att den fria leken ska vara fri och att barnen ska få leka vad de vill utan 

avbrott. Samtidigt tar de även här upp att mycket av de könsstereotypa lekarna får barnen med 

sig hemifrån.  

 

Maja beskriver hur intressant det är att se hur små barn väljer leksaker utan att fundera kring 

vilka förväntningar det finns på deras val men att de trots detta väljer att leka med 

könsstereotypa leksaker. Hon menar att det kanske tyder på att vissa val barnen gör kring 

lekar och leksaker är mer medfödda än inlärda. Hon beskriver också att det handlar om vad 

barnen uppskattar att leka med. Hon har sett en tendens till att pojkar hellre bygger efter 

ritningar och konstruerar medan flickors lek är mer fantasifull med olika roller. Samma 

tendenser har hon sett när barnen ritar. Där är oftast flickors teckningar mer färgglada och 

detaljrika medan pojkarna oftast använder en färg och gör det mer avskalat. Hon tycker detta 

är synd för det leder till att pojkars verk inte värderas lika högt som flickornas gör. Hon 

diskuterar att det kanske är därför pojkarna föredrar att leka själva, borta från pedagogerna 

medan flickorna föredrar att vara nära en vuxen.  

 

Ida har en barngrupp där det ofta går att se tydligt vilka skillnader det finns när pojkar och 

flickor leker. Men samtidigt säger hon även under intervjun att det ibland inte finns några 

skillnader: 
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Alltså ibland kan man märka att flickor går till dockor men det tänker jag också är lite med vad 

dom har för grejer hemma. Bland våra yngsta ser man ju flickor som går med dockor å sköter om 

djur å sådär, å vissa pojkar leker med bilar men samtidigt så kan vissa flickor leka med bilar men 

då leker dom tillsammans å mer att de låtsas matar bilarna så det är väl lite både och. (Ida) 
 

Att kunna upptäcka skillnader i hur pojkar och flickor leker i de yngre åldrarna kan vara svårt, 

tycker Anna under intervjun. Hon menar att i de yngre åldrarna så har man fokus på annat än 

just leken. “Men vi försöker med dom yngre att träna dom på att kunna sitta å leka med 

någonting” säger hon under intervjun. Då är inte fokus på just genusperspektivet. Vidare säger 

hon även att: 

 
Ja det är väl vissa pojkar som är i den åldern när dom är 1-3 år, där är det väldigt mycket bilar det 

är det ju liksom, men det är väl i sådana fall pojkar som dras till bilar, men tjejer vet jag faktiskt 

inte, men där är väl babblarna1 mycket intressant. (Anna) 
 

Vid de planerade aktiviteterna som vi har, eller barnens val så försöker vi styra barnen mot att 

göra något som de inte brukar göra i vanliga fall, säger Klara. Detta gör vi för att ge barnen 

olika möjligheter till att testa olika saker, och att få upp deras ögon till någonting nytt. För 

ibland är vissa barn så fokuserade på att bara leka en slags lek, eller leka med samma dockor, 

att de fastnar i samma mönster. Klara påpekar att när man introducerar barnen till någon lek 

de inte brukar leka, eller att barnen leker någon konstruktionslek istället för att pyssla, så 

upptäcker barnen ganska fort att det är kul att prova något annat.  

 

Petra beskriver däremot att på deras avdelning försöker de att inte styra leken utan de försöker 

mer att få barnen att leka med olika lekkamrater, vilket inte alltid är det enklaste: 

 
Vi styr inte barnen mot vissa aktiviteter utifrån kön. Barnen väljer ofta lekar utifrån vad de vill 

göra eller vilken kompis de vill leka med. Vi försöker styra barnen att leka med alla. En svår 

balansgång då barnen på förskolan skall få så stort inflytande som möjligt. Att själva välja och 

bestämma. (Petra) 

 

Camilla delar på huvudansvaret med en annan kollega att genomföra pedagogisk 

dokumentation över hela förskolan. Camilla brukar göra olika observationer kontinuerligt på 

sin avdelning. Både filmning och anteckningar i en mindre bok brukar hon använda sig av. 

Något hon märkte under en observation var: 
 

Nyligen så filmade jag på min avdelning för jag ville se hur vi vuxna interagerade med barnen. 

Det som blev tydligt när jag sedan skulle titta på filmen var att ibland så gjorde vi skillnad på 

hur vi tilltalade pojkar och flickor. Det var inte att det skedde hela tiden, men när vissa 

situationer uppstod så kunde vissa av oss kommentera som gjorde att jag tänkte men vänta nu, 

nu måste vi bli bättre på att tänka ur ett genusperspektiv. (Camilla) 
 

Det hon tänkte då i sin reflektion var att ”ibland tror jag att det räcker inte att bara tänka 

genus, utan det är något som ett arbetslag måste diskutera hur vi ska förhålla oss till och hur vi 

ska vi arbeta med genus”. (Camilla) 

 

Det som syns tydligt i alla intervjuerna är att pedagogerna beskriver synen på barns lek 

väldigt lika. De har många tankar kring att de försöker förändra leken i de styrda aktiviteterna 

på förskolan, just för att få upp barnens ögon och för att de ska få möjlighet till att prova på 

                                                           
1 Babblarna är ett hjälpmedel som använd i samband med språkutveckling 
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något nytt. I intervjuerna säger samtliga pedagoger att de försöker bryta de traditionella 

könsmönster som finns, men att det är svårt att genomföra. I den fria leken går inte 

pedagogerna in och avbryter om och när barnen leker stereotypa rollekar. Så länge det inte 

uppstår några konflikter i leken så får barnen leka vad de vill.  

Sammanfattning av resultat 
 

Det resultat som vi kom fram till från våra transkriberade intervjuer var att de synliga 

skillnader som finns i flickor och pojkars lek kunde bero på vilken hemmiljö barnet är 

uppväxt i och vilka intressen det enskilda barnet har. Skillnaderna kunde även bero på vilka 

slags leksaker som barnen lekte med hemma och på förskolan. I de verksamma pedagogers 

egna observationer kring barngruppen kunde de flesta se att pojkarnas lek var mer högljudd 

medan flickornas lek var mer tystlåtna. Ursprunget till dessa skillnader kunde bero på olika 

faktorer menar pedagogerna. Samtliga pedagoger instämmer att hemmiljön är en faktor som 

gör skillnad i barnens fria lek. Även vilken slags attityd föräldrar har gentemot genus kunde 

ha en inverkan på barns lek. Dessa faktorer tillsammans med vilka intressen det enskilda 

barnet har genomsyrades tydligt i de transkriberade intervjuerna. Det är ändå svårt att veta 

exakt vilka faktorer som bidrar till skillnader i flickor och pojkars lek. I den fria leken svarade 

samtliga pedagoger att den ska vara fri från avbrott från pedagoger för barn ska få möjlighet 

till att leka vad de vill. De verksamma pedagogerna beskriver synen på barns lek väldigt lika 

och de hade många reflektioner kring att i den styrda leken försöker de att förändra de 

könsstereotypa mönster som finns runtomkring oss. Pedagogerna vill genom dessa 

förändringar kunna få upp barnens ögon till att våga prova något nytt.  
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Diskussion och analys 
 

I denna del kommer vi att diskutera och analysera det resultat som vi har fått fram, med 

hänvisning till den litteratur och tidigare forskning som vi har nämnt tidigare. Utgångspunkten 

till både diskussion och analys blir de frågeställningar som vi redogjorde för i början av detta 

arbete. Dessa var: Finns det skillnader i hur pojkar och flickor leker och i sådana fall på 

vilket sätt, och vad beror skillnaderna på i flickors och pojkars lek enligt pedagogerna? Vi 

kommer att avsluta denna del med en metoddiskussion där vi diskuterar vårt utförande i detta 

arbete.  

 

Skillnader i barns lek 
 

Eidevald (2009) och Svaleryd (2003) beskriver pojkars lek som något som sker med andra 

pojkar, och leken tar upp en stor yta i stora grupper. I pojkars lek övas ledarskap, 

kroppsuppfattning, initiativförmåga, självständighet, mod och styrka. Författarna beskriver 

även att flickors lek är något som sker med andra flickor, den tar upp en liten yta och oftast i 

små grupper nära pedagogerna. När Ida pratade om sin barngrupp insåg vi att hon uttryckte 

sig, och gav exakta typexempel på det både Eidevald (2009) och Svaleryd (2003) skriver om 

medan de andra pedagogerna som blev intervjuade inte uttryckte sig så exakt som Ida gjorde, 

när de beskrev barnens lek. De övriga pedagogerna beskrev leken mer som att det delvis går 

att se skillnader i flickors och pojkars lek. Vi tänker att det kan bero på att i Idas barngrupp 

var det dubbelt så många pojkar än flickor medan det var mer jämnfördelat mellan flickor och 

pojkar i de andra grupperna. Men detta är bara våra egna spekulationer och det är svårt att 

veta exakt varför Ida kunde se mer tydliga skillnader i sin barngrupp än övriga. Vi har alltid 

funderat mycket under arbetets gång kring fler orsaker till varför Ida kunde se sådana tydliga 

skillnader i sin barngrupp. Skulle vi som studenter haft en annan uppfattning om vi hade gjort 

observationer av barngruppen efter avslutad intervju med Ida?  

 

Svaleryd (2003) tar upp att i människors vardagsföreställningar finns det inprogrammerat att 

flickor och pojkar har olika egenskaper, och att de därför väljer att leka med olika leksaker. 

Det här var ett ämne som i de flesta av våra intervjuer uppmärksammades väldigt tydligt hos 

pedagogerna. Pedagogen Anna berättar om leksaker i hennes barngrupp, hon beskriver att i en 

låda på hennes avdelning finns det några dockor och olika figurer. Flickorna kallar dockorna 

för prinsessor, där pojkarna kallar dockorna för riddare. Vi tänker som Svaleryd att det redan 

finns inprogrammerat i oss människor att det blir skillnad när samma docka får två olika 

innebörder beroende på vilket kön barnet har. Vidare tycker Svaleryd att föreställningarna om 

att flickor ska vara söta, snälla och hjälpsamma, medan pojkar ska vara aktiva, dominerande 

och kräva uppmärksamhet påverkar barnens syn på kön och genus. Det kanske är därför som 

flickorna i Annas barngrupp kallar dockorna för prinsessor för att de har en föreställning om 

att prinsessor är söta och snälla? Eller har vuxnas synsätt förts över till barnen beroende på 

vilket kön barnet har? Vi håller med Svaleryd att de föreställningar som finns kring flickor 

och pojkar påverkar barnens syn på kön och genus. Vi båda har egen erfarenhet av att vissa 

pedagoger uttrycker sig olika till flickor och pojkar vad gäller kläder. Till flickorna har vi hört 

uttryck som ”vilken söt klänning du har” och till pojkarna har vi hört kommentarer som 

”vilken tuff tröja du har”. Därför tycker vi att de vuxnas förhållningssätt till de olika könen 

kan till viss del påverka barnen i deras egna förhållningssätt.  
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Ärleman- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver att när barnen själva fick berätta så 

kunde de se en tydlig gräns mellan vad flickor leker och vad pojkar leker. Barnen beskrev det 

som att flickor lekte mamma och pappa, medan pojkarna lekte superhjältar. Enligt barnen 

finns det ingen möjlighet att besitta båda könens egenskaper. Ida hade tydliga exempel i 

hennes barngrupp vilken skillnad det är när flickor leker och när pojkar leker. Däremot tyckte 

både Therese och Anna att skillnaderna inte var så stora i deras barngrupper. När vi ändå 

sammanställde alla intervjuerna kunde vi se att i stora drag så kunde de flesta av pedagogerna 

ändå se en skillnad i barnens lek. Även vi som skriver detta arbete kan relatera från våra 

praktikplatser att det går att se skillnader i att flickor och pojkar leker olika i vissa lekar. Vi 

har blivit mycket inspirerade av Svaleryd när hon har många bra tankar, diskussioner och 

observationer på barn när det gäller genusperspektivet. Svaleryd nämner mycket om de 

skillnader som finns när det gäller den fria leken som att flickor väljer att leka med flickor och 

att pojkar väljer att leka med pojkar. Denna observation var däremot inget som någon av de 

intervjuade nämnde. Vi fick intrycket av att de flesta pedagoger sa att det finns skillnader 

bland könen men de hade svårt att ge bra exempel på dessa skillnader. Våra egna 

spekulationer kring detta är att eftersom genus är väldigt aktuellt i dagens samhälle och 

förskoleverksamhet så kanske vissa förskolor har kommit längre i sitt eget tänkande och 

arbetssätt kring genus än andra förskolor.  

 

Ursprunget till dessa skillnader 
 

Svaleryd (2003) menar att barn tidigt väljer efter könsstereotypa mönster, och att det kan få en 

stor betydelse för hur de formar sin framtid, eftersom de begränsas i deras erfarenheter och i 

deras lärande. Denna begränsning, på grund av könsnormer, gör att människor berövas en full 

mänsklighet. Enochsson (2014) beskriver att i dagens samhälle så begränsas barnen i sina val 

av aktiviteter, mestadels på grund av vuxenvärldens omedvetna föreställningar. Detta var 

något som alla de intervjuade också tog upp, alla höll med om att vuxnas förväntningar har 

stor påverkan på vad barnen leker med. Petra tog även upp hur viktigt det är att förskolan är 

en neutral plats där barnens behov styr, istället för vuxnas förväntningar på barnen. Detta så 

att vi som jobbar på förskolan inte ger barnen mer könsstereotypa förväntningar än vad de 

redan stöter på i vardagen. Att vuxnas föreställningar av kön påverkar barnen är något vi båda 

känner igen oss i. Därför blev vi förvånade över hur lite informanterna jobbade med och 

reflekterade över detta. Eftersom vi känner att det är genom att reflektera över vår syn som vi 

kan göra en skillnad för barnen och ge dem en bredare syn av genus, kön och lek.  

   

Svaleryd (2003) fortsätter att ta upp att i människors vardagsföreställningar finns det 

inprogrammerat att flickor och pojkar har olika egenskaper, och att de därför väljer att leka 

med olika leksaker. Enligt dessa föreställningar är det meningen att flickor är och ska vara 

söta, snälla och hjälpsamma, medan pojkar ska vara aktiva, dominerande och kräva 

uppmärksamhet. Vidare nämner författaren att den sociala miljön har en stor betydelse, när 

det kommer till pojkar och flickors sätt att vara. Under småbarnsåren formas barnens framtid, 

genom samhällets tydliga förväntningar beroende på vilket kön barnet har. Därför kan man se 

i barns lek, hur olika de beter sig när det kommer till rollspel gällande olika kön. Maja pratade 

mycket om detta i sin intervju, hon tyckte att det var fascinerande hur det gick att se redan när 

barnen är små att de väljer könsstereotypiska leksaker utan att veta betydelsen av detta. Hon 

funderade kring ifall detta betyder att vissa egenskaper är medfödda och inte inlärda. Men 

samtidigt tyckte hon inte att det gick att se att flickor är lugnare än pojkar utan hon såg de 

flesta skillnader i val av leksaker och aktiviteter. Therese menar dock att det är genom böcker, 

film och spel barnen tar till sig det mesta om vad som är könsstereotypiskt. Något som vi 

tycker visar på hur svårt det är att veta ursprunget till skillnaderna är när pedagogen Camilla 
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säger emot sig själv i slutet av sin intervju. Hon börjar med att ge exempel på vilka skillnader 

det finns mellan flickor och pojkar i de yngre åldrarna, att pojkar väljer att leka med bilar och 

flickor väljer att leka med gosedjur. Sedan avslutar hon med att säga att barn i de yngre 

åldrarna leker samma lekar. Något som alla de intervjuade var överens om var att det fanns 

skillnader men att det är svårt att veta varför dessa finns och var de härstammar från. 

Wahlström (2003) skriver att det inte spelar någon roll varför skillnaderna finns, utan det 

viktigaste är att förbättra barnens förutsättningar genom att bredda könsrollerna. Detta verkar 

vara något som de intervjuade också funderat kring eftersom de pratar om dessa skillnader 

och ser vart de är, och de försöker förändra sitt arbete.  

 

Tallberg Broman (2002) menar att flickor och pojkar formas av deras omgivning och efter hur 

relationerna i deras sociala liv ser ut. Hon beskriver också hur vi hamnar i olika typer av 

miljöer under vår uppväxt och att vi människor förändras beroende på hur dessa miljöer ser 

ut. Under sin intervju diskuterade Klara detta mycket och hon såg hur hemmiljön spelade en 

stor roll för vad barnen blir intresserade av att leka med på förskolan. Hade barnen mest 

könsstereotypiska leksaker hemma så lekte de mest könsstereotypiska lekar på förskolan, 

eftersom det är det de är vana vid. Vi håller med om att barn formas av sin omgivning och att 

deras hemmamiljö verkligen kan påverka barnen i deras lek och i deras val av leksaker. Vi 

känner därför att det är viktigt att vi funderar kring hur vi presenterar leksakerna för barnen 

för att kunna bredda deras syn på vad de kan leka med leksakerna, men även vad det är okej 

för dem att leka med.  

 

Pedagogernas betydelse 
 

Fri lek ska vara fri lek menade alla pedagogerna i intervjuerna. Alla barn ska få leka vad de 

vill utan att någon pedagog kommer in och avbryter när leken fungerar bra. Vi har själv inga 

egna erfarenheter av att pedagoger går in och avbryter en fri lek om leken fungerar för barnen. 

Detta även om barnen leker traditionella lekar. Maja tycker att det är väldigt intressant att se 

hur de yngsta barnen i hennes barngrupp väljer leksaker. De väljer leksaker som är väldigt 

könsstereotypa. Maja pratar mycket kring vad barnen i hennes barngrupp väljer att leka med. 

Resonemanget hon har i intervjun är att vissa val barnen gör är mer medfödda än inlärda. Hon 

förklarar också att skillnaderna även kan bero på vad barnen uppskattar att leka med. I Idas 

barngrupp tycker hon att det på ett tydligt sätt går att se de skillnader som finns i hennes 

barngrupp när flickor och pojkar leker. Även Ida för ett resonemang kring att barn leker med 

det de är intresserade av. Som vi har nämnt tidigare är pedagogernas syn på lek väldigt lika 

varandra. De nämner även att det är under de styrda aktiviteterna som de kan förändra leken. 

Klara säger att de gör detta just för att få upp barnens ögon och för att de ska få möjlighet till 

att prova på något nytt. Alla pedagoger menar att det är svårt att bryta de traditionella 

könsmönster som finns. Kanske för att i den fria leken går ingen av de pedagoger som vi har 

intervjuat in och avbryter leken om den fungerar bra och det inte uppstår några konflikter. 

Svaleryd (2003) skriver angående att barn kan leka könsöverskridande. Hon menar att 

pedagogerna behöver stärka barnens självkänsla för att barnen ska våga bryta de traditionella 

könsmönster som finns i många lekar på förskolan. Därför är det bra att höra i intervjuerna att 

alla pedagoger försöker bryta de traditionella könsmönster som finns när de har styrda 

aktiviteter. Vidare nämner Svaleryd (2003) att pedagoger har en stor potential till att omforma 

barns identiteter i verksamheten. Därför är det viktigt att redan på förskolan bryta de 

traditionella könsmönster, för det kan ha en stor betydelse för hur flickor och pojkar formar 

sin framtid enligt Svaleryd (2003) och Eidevald (2009). Även Tallberg Broman (2009) för en 

diskussion om att förskolan har en stor roll kring förändringen inom genuspedagogiken. 

Resultatet kommer att visa sig genom att barnen får en bra grund till att vara den de vill vara. 
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Observationstillfället som pedagogen Camilla gjorde på sin avdelning och hennes reflektion 

av den känner vi fångar upp kärnan i det vi vill få ut av detta arbete. För den visade verkligen 

hur viktig reflektion är och att det kommer upp till diskussion i arbetslaget så att det inte blir 

som de andra pedagogerna beskriver, att det bara finns i tanken.   

Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss av intervju som metod för insamlande av data. Vi valde att utforma 

en intervjuguide (Bilaga 1) där intervjufrågorna skulle vara likadana. Detta eftersom vi valde 

att göra intervjuerna var för sig och vi kände att det var viktigt att vi ställde samma frågor 

under intervjuerna. Vi märkte att vissa frågor behövde utvecklas under vissa intervjuer och 

ibland behövde vi även ge egna exempel för att kunna få ett utförligare svar. Våra kunskaper 

kring att intervjua är något som vi har diskuterat tillsammans. Ingen av oss har varken 

erfarenhet eller så stor kunskap av att hålla i en intervju. Vi var båda väldigt nervösa innan 

intervjuerna. Vi tror att mycket av nervositeten berodde på hur pedagogerna skulle svara på 

våra intervjufrågor. Vi hade en hel del svårigheter med att försöka få till bra intervjufrågor. Vi 

skulle nog ha haft betydligt fler intervjufrågor nu när vi i efterhand tycker att vi inte fick så 

uttömmande svar som vi hade velat ha. Eftersom vi spelade in alla intervjuer på våra 

mobiltelefoner hade vi möjlighet att lyssna till dem flera gånger om vi ville. När vi skulle 

transkribera intervjuerna märktes det väldigt tydligt de misstag som vi var för sig gjorde under 

våra intervjuer. Några gånger blev det pinsamma tystnader, och ibland så pratade vi för 

mycket själva när pedagogen skulle ge något exempel. Men detta tror vi beror mycket på att 

vi inte är så erfarna med att intervjua andra. Som vi har nämnt tidigare så kände vi att det var 

svårt att få uttömmande svar under samtliga intervjuer. Pedagogerna gav heller inte så många 

exempel på leksituationer, utan de pratade mycket om språk, miljö och allmän lek, istället för 

att prata om på vilket sätt barnen leker. Vad detta beror på är svårt att säga. Vi kanske hade fel 

formuleringar på intervjufrågorna eller att vi som intervjuade hade fel intervjuteknik. Eller så 

kanske vi skulle ha varit med båda två när intervjuerna skulle utföras. Kanske hade vi kunnat 

komma på fler följdfrågor eller helt nya frågor om den ena utav oss hade observerat intervjun. 

Men detta är bara våra spekulationer som har uppstått efter intervjuerna. Som vi har nämnt 

tidigare ville vi även komplettera intervjuerna med observationer eftersom vi tänkte att det 

skulle ge oss hela bilden av verksamheten, och inte bara den bild som pedagogen gav oss. 

Men efter diskussion med vår handledare insåg vi att tiden var alldeles för kort för att hinna 

med båda metoderna. Vi har nu i efterhand funderat kring om resultatet skulle ha sett 

annorlunda ut, om vi hade valt att bara observera istället för att intervjua. Vi tänker att om vi 

hade observerat kanske vi hade fått se skillnaderna och likheterna i pojkars och flickors lek 

själva och då även fått en fördjupad syn om hur de jobbar med genus i förskolan. För som vi 

har påpekat tidigare tyckte vi att det var svårt att få uttömmande svar under intervjuerna från 

de verksamma pedagogerna.  

 

En kommentar vi fick från en av våra första opponenter på universitetet handlade om att alla 

pedagoger som vi hade intervjuat var kvinnor, och ifall det gjort någon skillnad om vi 

intervjuat en manlig pedagog också. Detta var något som vi la märke till men inte funderade 

så mycket på om det gjorde någon skillnad i vårt arbete. Eftersom vi inte hade några krav på 

kön, ålder eller yrkeskategori som vi har nämnt tidigare, frågade vi därför inte specifikt efter 

till exempel kön på den pedagog som skulle bli intervjuad. Såhär i efterhand inser vi ironin i 

att vi skriver arbetet ur ett genusperspektiv, men vi missade att själva tänka kring det när det 

kom till vilka pedagoger som vi skulle intervjua. Vad det beror på har vi fortfarande inte 

“klurat ut”. När vi nu sitter och diskuterar om resultatet skulle ha blivit annorlunda om vi hade 

intervjuat en manlig pedagog, inser vi att vi kanske skulle ha fått andra svar. Men det är svårt 
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att veta på vilket sätt eller hur de resultaten skulle ha sett ut. Det vi också diskuterar efter att 

alla intervjuer är gjorda, är om vi kanske skulle ha intervjuat tre kvinnliga pedagoger och tre 

manliga pedagoger. Vi skulle nog ha haft mer krav på vilka vi skulle intervjua, eftersom vi 

skriver om barns lek utifrån ett genusperspektiv. Men vi var dock mer fokuserade på att få tag 

i verksamma pedagoger att intervjua, med tanke på den korta tid vi hade att sammanställa all 

data. Trots dessa förutsättningar och funderingar har arbetet flutit på mycket bra och nya 

frågor och tankar kring detta ämne har uppstått. Samarbetet mellan oss två har fungerat bra 

och trots en del svårigheter med intervjuerna så känner vi oss nöjda med resultatet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Uppvärmningsfrågor 

 Hur många år är du?  

 Vilken utbildning har du? 

 Under vilka år gick du din utbildning?  

 Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare?  

 Hur många förskolor har du arbetet på?  

 

Intervjufrågor 

 Är genus något som genomsyrar er verksamhet? Om inte, varför då? 

 Gör ni observationer av barngruppen för att få syn på genusperspektivet? Om inte, 

varför då? Om ja, ge exempel? 

 Utgår ni från ett genusperspektiv när planerar verksamheten? Kan du ge ett exempel 

på vad det kan vara? 

 Hur tycker du att det känns att jobba med genus? Är det något som känns givande, 

eller är det svårt att sträva efter i förskolan? Vad beror det på? 

 Upplever du att det finns någon skillnad i pojkars och flickors lek? På vilket sätt då? 

 Hur mycket av barnens lek tror du styrs av hur vi vuxna agerar mot barnen? Till 

exempel att vi styr barnen mot vissa aktiviteter beroende på vilket kön de har? 

 Tycker du att ni medvetet försöker styra barnen att leka könsöverskridande? Om inte, 

varför då? 

 På vilket sätt går det att se likheter och skillnader i pojkar och flickors lek för de allra 

yngsta barnen? (1-3 år) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet på Umeå Universitet som nu är inne på vår 

sista termin, och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vårt valda ämne är 

genus i förskolan. Syftet med arbetet är att studera flickors och pojkars lek i förskolan. Vi 

anser att det är viktigt att ha kunskap om barns lek ur ett genusperspektiv, när man arbetar 

inom förskoleverksamheten. Därför vill vi väldigt gärna ha hjälp från verksamma pedagoger 

genom intervjuer. Vi vill intervjua dig som har kunskap, utbildning och egna erfarenheter som 

vi anser är mycket värdefulla för vårt examensarbete. Intervjun kommer att ta mellan ca 20-30 

min, och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och 

du kan när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer 

att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i examensarbetet. Om 

ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Elin Vikman                    Mobil: xxx-xxxxx 

 

Sara Berggren                  Mobil: xxx-xxxxx 

 


