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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att belysa rollekar i den fria leken på fritidshemmet ur 
ett genusperspektiv. För att uppnå syftet ställde vi fyra frågor: Hur undersöker 
barn könsroller genom rollek i den fria leken? Hur stor påverkan har miljön och 
material på barnens rollskapande? Hur förmedlar barnen rollerna till varandra i 
den fria leken? Hur visar sig rollekar i andra situationer än vid fri lek? Fokus i 
denna uppsats handlade om att se hur skapandet av genus går till och vilka 
faktorer som påverkar barnen. Den teoretiska utgångspunkt som vi valt att arbeta 
efter är feministisk poststrukturalism. Ur ett genusperspektiv har vi observerat 
barn i fritidshemsverksamheten. Tre fritidshem har deltagit och vi har valt 
situationer där barnen själva styrt upp rollekar. Analysen av observationerna visar 
att en stor påverkan av materialet och miljön finns i skapandet av rollekar. 
Avslutningsvis så för vi en diskussion hur dessa skillnader såg ut. Studien visade 
att det vi kallat för rollek även kunde förekomma i andra aktiviteter. Vi såg också 
att det fanns skillnader mellan hur flickor och pojkar gör för att upptäcka 
könsroller och skapa egna rollsituationer.  
 
Nyckelord: Observationer, könsroller, feministisk poststrukturalism 
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1. Inledning 
  

I denna uppsats kommer vi att belysa rolleken under den fria leken på fritidshemmet 

ur ett genusperspektiv. Vårt intresse för genus började redan i vår egen uppväxt men 

det var först på universitet som vi fick verktyg för att kunna analysera hur det 

påverkat oss som individer. 

  

Ann känner att hon blev uppfostrad till det som kan kallas för en pojkflicka. Hon fick 

mycket “pojkleksaker” som till exempel bilar och verktyg och hon hade oftast 

neutrala eller lite “pojkaktiga” kläder. Dessutom hade hon kort hår, det kändes aldrig 

konstigt för henne när hon gick på förskolan men när hon sedan började skolan mötte 

hon flickor som inte var som henne. De flesta hade långt hår och “tjejkläder” som till 

exempel rosa klänningar, vilket gjorde Ann medveten om hur flickor “egentligen” 

skulle se ut. I efterhand har Ann tänkt på detta och funderat på hur det hade varit om 

skolan hade haft ett medvetet genusarbete och hur det hade varit om hon hade haft 

samma känsla som på förskolan i skolan, alltså att inte behöva tänka närmare på 

vilket kön man tillhör. 

  

Erika har så länge hon kan minnas alltid varit mer intresserad av “pojksaker”. Det har 

varit sportaktiviteter, val av kläder och andra saker som kan anses vara mer riktade 

till killar. Erika ser det som att hon saknat intresset för det som kan ses som mer 

riktade till tjejer, och därför har hon gjort det valet. Men hon har aldrig reflekterat 

över varför det blivit så eller varför det finns så tydliga uppdelningar på vad som är 

för tjejer och för killar. Då hon kom ut i skolans verksamhet tyckte Erika att hon 

kunde se en tydligare uppdelning mellan könen och har under utbildningen försökt få 

en förklaring till denna. 

  

Svaleryd (2007) som vi har läst under utbildningen, skriver om genusarbetet i skolan 

och menar att det är viktigt att tro på sig själv och öka speciellt flickors självkänsla så 

att de vågar göra egna val. 
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“Barn med självtillit kan glädjas med andras framgångar och tar sina egna 

motgångar som en utmaning att öva mer och pröva om igen. Elever som ges 

möjlighet att utveckla detta vågar göra icke traditionella val.” (…) “Känslan av 

att alla är lika mycket värda är grogrunden till förändring.” (Svaleryd, 2007, s. 

56) 

  

I övrig litteratur som vi har läst och av de erfarenheter som vi fått av vår VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning), har vi sett att det ligger djupt rotat vad som 

förväntas av flickor respektive pojkar. Därför vill vi genom denna uppsats ta reda på 

hur barn på fritidshemmet agerar i rollekar under den fria leken ur ett 

genusperspektiv. För att sedan kunna skapa en förändring i verksamheten.  

 

På fritidshemmet är den fria leken en central aktivitet och det förekommer nästintill 

dagligen rollekar på eget initiativ av barnen. När vi kom fram till att vi ville 

observera barns rollek i den fria leken ansåg vi att det var oundvikligt att inte prata 

om genus och när vi har haft VFU under utbildningen är detta något vi sett i barns 

lek, vi såg att det var skillnader och ville veta vad det berodde på. Genom kunskaper 

om genus har vi fått förståelse om att det finns en “djupare” förklaring till att det är 

olika ställt mellan flickor och pojkar och att det finns många omedvetna faktorer 

inblandade. Dessa faktorer kan vara sådana saker som barnen tar med sig hemifrån 

och dessa faktorer är svåra att ändra på. Med våra förkunskaper om fritidshemmets 

verksamhet anser vi att den fria leken är ett intressant ämne att studera ur ett 

genusperspektiv, då vi sett att könsroller och genus är framträdande i dessa 

aktiviteter. 

  

I Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) 

framkommer positiva saker som barn får ut av leken, främst den fria leken på 

fritidshemmet. 

  
”Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera 

information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, 
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psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala 

roller och lägga grunden till sin identitet.” (Skolverket, 2007, s. 23) 

  

Vi har alltså mycket bakom oss som gjort att vi intresserat oss för ämnet och 

det har varit spännande att se vad vi kommit fram till. 

   

1.1 Definitioner 

 
Vår föreställning av en rollek är att det är en typ av teater där varje barn har en roll. 

Denna roll spelas inte upp den för andra utan barnen spelar för sig själva. Leken 

består av improvisation och har inget manus. Vi ser denna lek som ett dolt estetiskt 

uttryck, då själva dramatiseringen inte spelas upp för någon. Man kan påstå att en 

rollek är en fiktionslek eftersom de medverkade i leken spelar upp en fiktiv berättelse 

och i rolleken gestaltar varje deltagare en rollfigur. 

  

Eidevald (2009) benämner fri lek så här: 

  
“En teoretisk förståelse av ”fri lek” i svensk förskola, det vill säga hur mening 

skapas kring denna specifika pedagogiska aktivitet och hur den förväntas 

utföras, är att den är ”fri” när barnen konstruerar den själva.” (Eidevald, 2009, 

s. 96) 

  

Av våra erfarenheter från verksamheten så håller vi med Eidevald i hans 

definition av den fria leken. Alltså att barnen konstruerar leken själv. 

  

1.2 Syfte 

  
Vi anser att arbetet med rollekar inte är någonting man läser sig till, utan något man 

måste analysera efter observationer av barnen. Vi har också sett och har stöd i 

flertalet styrdokument att den fria leken är en dominerande och återkommande 

aktivitet hos barnen under tiden de är i fritidshemmet.  Läroplanen för det 
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obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) menar att lek 

är en grundläggande del i det aktiva lärandet, speciellt i de tidigare åren när elever 

ska tillägna sig kunskaper. 

  

Vi anser även att forskningen på området, den fria leken utan pedagogers deltagande 

är bristfällig och varför vi menar att vår studie är viktig för arbetet på fritidshemmet 

och vidare forskning kring denna. Vi hoppas att vår studie kan fylla det tomrum som 

finns i forskningen och inspirera andra att göra fortsatta studier i ämnet. Därför blir 

syfte med denna studie att belysa rollekar i den fria leken på fritidshemmet, ur ett 

genusperspektiv.   

 

1.3 Frågeställningar 

  
För att uppnå syftet ställer vi fyra frågor: 

– Hur prövar barn könsroller genom rollek i den fria leken? 

– Vilken påverkan har miljön och material barnens rollskapande? 

– Hur förmedlar barnen rollerna till varandra i den fria leken? 

– Hur visar sig rollekar i andra situationer än vid fri lek? 
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2. Litteraturgenomgång 

  
I litteraturgenomgången kommer vi att börja men en genusteoretisk orientering för 

att få en bakgrund till begreppet genus, femininitet och maskulinitet. Vår 

utgångspunkt är den poststrukturalistiska teorin, därför har vi under den rubriken 

försökt förklara teorin med hjälp av vad Davies (2003) och Nordin-Hultman (2004) 

skriver. Sedan kommer vi att ta upp tidigare forskning som vi ansåg passande till vår 

studie, detta i förskolan och i skolans värld. För att till sist förklara fritidshemmets 

verksamhet och uppdrag.  

 

2.1 Genusteoretisk orientering 

  
Gemzöe (2002) skriver om några huvudinriktningar inom feminismen. 

Liberalfeminismen är den mest kända av de feministiska inriktningarna och har sitt 

ursprung i 1800-talets liberala tankegångar. Liberalfeminister menar att kvinnors 

sämre ställning i samhället beror på att de historiskt sett uteslutits från politiska och 

lagliga rättigheter och inte fått arbeta på samma villkor som män, istället har 

kvinnans roll varit i hemmet. 

  

En grundsten i det moderna feministiska tänkandet är radikalfeminismens syn på 

patriarkatet. Radikalfeminismen, som uppstod på 1960-talet, hävdar att 

kvinnoförtrycket är den mest utbredda och grundläggande formen av förtryck och att 

kvinnor blir förtryckta på grund av sitt kön. Förtrycket yttrar sig i form av mäns 

kontroll av kvinnor i familjen, sexuellt förtryck, kvinnomisshandel och förakt för 

kvinnor. Radikalfeminismen menar att alla kvinnor är förtryckta därför att de är 

kvinnor. Gemzöe skriver att det därför finns en gemensam rörelse och även en 

gemensam fiende, i detta fall patriarkatet. Patriarkatet symboliserar enligt 

radikalfeminismen ett system där män dominerar kvinnor och blir till en fördel för 

alla män. 
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Vidare menar Gemzöe (2002) att en viktig poäng i den moderna feminismen är att 

hierarkin mellan könen stödjer föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 

Även arbetsdelningen mellan kvinnor och män stödjer föreställningar om att kvinnor 

och män har olika egenskaper. Gemzöe menar att vi tillskriver kvinnor och män olika 

egenskaper när det gäller arbete i hemmet och i arbetslivet, vilket är en kultur som 

slår fast att vissa roller och arbeten är lämpade för kvinnor och andra för män. 

Författaren skriver att en orsak till att våra föreställningar om genus är seglivade är 

att genussystemet formar det inre livet, alltså våra drömmar, förhoppningar och begär 

samt att vårt inre är anpassat till vidare sociala och ekonomiska sammanhang. 

Författaren menar även att idéer om kön kan kopplas till andra idéer, en grund i det 

västerländska tänkandet är att kvinnor och män är motsatser, vilket har skapats 

utifrån ett tänkande i motsatser. 

  

Gemzöe skriver även om postmodernismen som uppstod i början av 1950-talet. 

Gemzöe nämner Judith Butler som den feministiska teoretiker som oftast förknippas 

med postmodernism och Butler kritiserar tanken att det finns en universell kategori 

kvinna. Butler menar, enligt Gemzöe, även att genus inte hänger samman med det 

biologiska könet på ett självklart sätt och inför därför begreppet performativitet som 

menar att genus iscensätts genom handlingar och tal. 

  

I Sverige introducerade, enligt Gömzöe, Yvonne Hirdman begreppet genussystem. I 

begreppet byggs hierarkin mellan könen in men Gömzöe anser att det vore bättre 

med ett neutralt begrepp som möjliggör att visa variationer i hur ordningen mellan 

könen är eller om relationen är jämlik. 

  

Den uppfattning vi delar angående genus och kön är att vi helst vill bortse från 

könen, eller sluta söka skillnader mellan könen. Vi anser att kön är något som 

konstrueras socialt och det biologiska inte har stor betydelse. 
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Eidevald (2009) ser tre olika sätt att problematisera kön: 

1. Kön är biologiskt givet och genus ses som en social effekt av de biologiska 

olikheterna. Forskning kring detta handlar ofta om biologiska skillnader och dess 

betydelse. 

2. Kön är något biologiskt men genus är socialt konstruerat, kvinnligt och manligt 

kan man kalla för det sociala könet. Här är det inte könet i sig som ger sociala 

konsekvenser, utan det är genus som gör det. Kring detta studeras hur föreställningar 

om kvinnligt och manligt påverkar vårt beteende mot varandra och vilka 

förväntningar vi har på varandra samt hur dessa förväntningar ger konsekvenser. 

3. Eftersom det inte går att fastställa någon tydlig skiljelinje mellan vad som är 

naturligt från födseln och vad som är skapat genom socialisation är både kön och 

genus sociala konstruktioner. 

  

Det andra och sistnämnda sättet är det Eidevald utgår ifrån i sin forskning och vi 

delar hans förklaringar och definitioner i denna uppsats.  

  

Connell (2008) pratar däremot om maskulinitet och mannens roll i genusfrågan. 

Författaren anser att man behöver en tredelad modell för genusstrukturen och menar 

att relationer går att skilja mellan de som är byggda på makt, produktion och katexis. 

Med katexis menar Connell emotionell bindning. Det viktigaste i de relationer som är 

byggda på makt anser Connell är det som kvinnorörelsen kallar för patriarkatet. Det 

som innebär att kvinnan är underordnad och mannen dominerande. De 

undantagsroller som exempelvis kvinnliga lärare till manliga elever, blir ett problem 

och skapar svårigheter för den patriarkala makten och skapar ett legitimitetsproblem 

för maskulinitetspolitiken. Om produktion beskriver Connell något som författaren 

kallar för produktionsförhållanden. Med det menar Connell att den uppdelning som 

finns i kvinnligt och manligt arbete och menar på att det inte är en tillfällighet att det 

inte är kvinnor som har höga chefspositioner i de större bolagen eller har ligger i 

majoritet med de stora privata förmögenheterna. Anledningen till att det är männen 

är de som tjänar mest och har de höga chefspositionerna är för att det är en del av den 
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sociala konstruktionen av maskuliniteten enligt Connell (2008). Katexis eller 

emotionell bindning beskriver Connell som åtrå. 

  

Vidare gör Connell en beskrivning av genus och rollbegreppen som finns mellan 

könen och menar på att det är ett begrepp som används på två olika sätt. Enligt 

Connell är det vanligaste sättet att kvinnor och män följer en rad allmänna 

förväntningar som hör ihop med deras kön. Detta är alltså könsrollen. Connell menar 

att detta synsätt gör att det alltid finns två könsroller inom alla kulturella miljöer, en 

kvinnlig och en manlig. Dessa könsroller kan ses som givna och är de förväntningar 

som finns mellan könen.   

  

Thomas Johansson (Johansson, T, 2000) skriver också om manlighet och beskriver 

vad som kan kallas för den nye mannen. Han menar att den nye mannen saknar den 

yttre säkerheten som är typisk för den traditionellt dominerande manligheten. Den 

nye mannen är även medveten om att hans makt minskar och skapar därför svagare 

gränser medvetet mellan kvinnligt och manligt, det är vad som har gjort den nye 

mannen menar Johansson, T. Han menar att den nye mannen har en väldigt instabil 

syn på sin manlighet och är osäker i sin identitet. Detta har enligt Johansson, T lett 

till en feminisering. Det han menar med begreppet feminisering är att gränser 

försvagas till vad som traditionellt betraktas som manligt och kvinnligt. Det kan 

göras om man exempelvis som man tar sig an något som anses vara mer kvinnligt. 

  

Johansson, T menar också att klyftan mellan en symbolisk och en faktisk manlighet 

har blivit allt större. Han menar att när kvinnor fått mer makt har männen tappat sin 

position och det har gjort att män har sökt sig förebilder som liknar den bild av 

mannen som man kan hitta i filmer, tv-serier eller böcker. I fantasins värld finns det 

fortfarande massor av endimensionella och stereotypa mansbilder menar Johansson, 

T. “Dessa bilder kan fungera som nostalgiska återblickar på en svunnen manlighet, 

eller som försök att återerövra och stärka delar av en försvagad manlighet.” 

(Johansson, T, 2000, s.68) 
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Margareta Öhman skriver i artikeln Får pojkar och flickor samma chans – i leken? 

(Skolverket, 1999) om olikheterna mellan pojkar och flickors lek. Hon menar att 

olikheterna kan vara tydliga eller hårfina, de kan göra så att barnen får mer 

erfarenheter men de kan även kvarhålla stereotypa könsroller och begränsa barnen i 

deras möjligheter till lek. Detta beror på hur pedagogerna ser på den pedagogiska 

miljön och vilken barnsyn de har. 

  

Iréne Paulsson & Margareta Öhman skriver i Flicklek- pojklek- samlek om barns 

rollek (Skolverket, 1999) att leken är ett naturligt sätt att prova olika identiteter på 

och i leken söker barnen bekräftelse. De menar att i en miljö som är trygg och 

accepterande vågar barnen prova många olika roller i lekarna och därför är kunskap 

och förståelse kring meningen i pojkar respektive flickors lek förutsättningen för att 

förskolan ska kunna bidra till förändringar i samhället angående könsroller. Paulsson 

och Öhman pratar också om genusperspektiv. De skriver att socialisation avgör vad 

vi upplever som kvinnligt respektive manligt. Med socialisation menas hur individen 

införlivar normer, regler, värderingar och beteendemönster som finns runt om kring, 

skriver författarna. De skriver vidare att könsroller är de egenskaper och uppgifter 

som samhället bestämt att kvinnor respektive män ska ha. Medan könsidentitet 

handlar om den medvetenhet om att vara kvinna eller man vi har tagit till oss. 

Författarna menar att det lilla barnets könsroll och könsidentitet förenas efterhand 

eftersom barnet kommer att bete sig på ett sätt som passar könsrollen och då blir 

könsidentiteten bekräftad.   

  

Vidare skriver Nordberg (2005) en artikel om pojkar och femininitet och ger ett 

exempel där en pojke är lockad av att leka med vad som kallas för feminint kodade 

leksaker. Men för att dölja detta tar han maskulint kodade leksaker och sätter in dem 

i den feminina miljön, han tog sina Star Wars -figurer och satte in dem i en feminin 

miljö som ett dockhus. Sedan nämner hon en pojke som gillar att prova feminina 

positioner men eftersom han var en pojke satte flickorna stopp för det. Flickorna 

tyckte även att han höll dockan fel. Eftersom flickor förväntas leka med till exempel 
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dockor och omsorgssysslor är de tränade redan från det att de är små medan pojkar 

inte får samma träning och därför ansåg flickorna att pojken gjorde fel i leken. 

 

Under rubriken Vikten av att göra kön rätt (s.126) skriver Nordberg (2005) om 

könsöverskridande och status, en pojkflicka får en marginaliserad position medan en 

flickpojke skapar oro hos föräldrar och pedagoger. Pojkflickan ses som modig, orädd 

och tar för sig medan flickpojken är något negativt. Han anses vara omanlig och 

saknar vissa egenskaper. I båda sätten är det feminina något negativt. Därför anser 

Nordberg att det är lättare att uppmuntra flickor till att prova det manliga kodade än 

tvärtom. 

 

Nordberg skriver sedan om tre typer av närmanden av det feminina. Fullständigt 

deltagande är pojkar som föredrar att umgås med flickor och de kan utan problem 

byta från feminint kodade aktiviteter till manligt kodade. Med omdefinition menas 

pojkar som invaderar, parodierar och avbryter “tjejleken”, t.ex. två killar erbjuder sig 

att veva ett långhopprep med efter en stund börjar de veva så fort att de förstör 

hoppandet. Att dölja det feminina med något maskulint är också att omdefiniera 

leken. Det experimenterande deltagandet är när en pojke med hög status kan korsa 

könsgränserna utan att socialt stigmatiseras. Man ifrågasätter inte pojkens val av 

aktivitet eftersom han har en hög status. De andra pojkarna kan sedan följa efter den 

med hög position. Nordberg skriver att barn ofta skiftar mellan dessa praktiker och 

man kan alltså inte se enbart en av dem. 

  

Thomsson (2003) menar att från den dagen som man är förklarad som antingen flicka 

eller pojke så börjar man behandlas på olika sätt. Denna företeelse har hon valt att 

kalla för “Könspådrag”. Vidare skriver hon att man tänker att barnet kläs, tilltalas 

och får leksaker som en individ. Thomsson menar att mammor ger sina flickor små 

kastruller och säger, “Hon tycker så mycket om att vara med mig i köket.” Pappor, 

mostrar och grannar och berömmer flickans nya klänning genom att säga“ Hon vill 

så gärna vara fin! Vad fin du är! Så söt!” Mot en pojke skriver författaren att samma 

föräldrar, mor och farföräldrar, grannar och goda vänner säger, “Han däremot, 
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pojken, grabben, är så intresserad av lastbilar och traktorer” och de handlar 

leksaksfordon i mängder. Med det menar författaren att det kanske kan ses begripligt 

att detta sker i möten med små barn men mönstren fortsätter hela livet. Vidare tar 

Thomsson (2003) upp hur detta påverkar människor under livet och detta är en stor 

del av hur man uppfattas som individ. 

  
“Kategorierna kvinnlighet och manlighet är mycket centrala och genomsyrar i 

stort sett allt vi är med om, allt vi gör förhåller oss till. Även saker och intressen 

områden kategoriseras som kvinnliga respektive manliga.” (Thomsson, 2003, s. 

22) 

  

Thomsson beskriver också hur skillnader mellan könen skapas och hur man blir sedd 

utifrån sitt kön. Hon menar att det är i mötet med andra som det blir av vikt om man 

har kvinnliga eller manliga kläder, vad man leker med och om man beter sig 

kvinnligt eller manligt på det sätt som är “förväntat” och “rätt” i den kontext man är i 

vid mötet. Hon skriver att det är vid mötet med andra som det blir viktigt att visa 

könstillhörighet och även om man är “bra” på sitt kön, historiskt och kulturellt sett. 

Det är omgivningen som avgör om man känner sig rätt, bra eller normal, menar 

Thomsson (2003). 

  

En annan författare som försöker utreda begreppet könsroller bland barn är Elwin-

Novak (2003) och hon anser i likhet med Thomsson (2003) att begreppet indikerar 

att flicka/ kvinna eller pojke/man är något som man lär sig av sin omgivning. 

Könsrollerna lärs in genom att uppmuntra flickor att bli som flickor och pojkar som 

pojkar. Detta görs genom imitation av omgivningens representanter av respektive 

kön och så småningom ser barn vad som är rätt och fel. Elvin-Novak (2003) ställer 

sedan frågan om man kan ta av sig könet, för att då kunna bli bedömd utifrån sin 

personlighet och inte det kön man tillhör. Hon menar att vi är våra kön på ett mycket 

mer grundläggande sätt än vad vi är våra personligheter och därför svårt att förändra 

och ta av. Kön är det mest grundläggande sättet att förstå både oss själva och andra vi 

möter, Elvin-Novak menar att vi inte kan relatera till en person som vi inte kan köns 
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bestämma, hon skriver att vi även blir förvirrade “därför att kön är en så stark markör 

för hur vi ska förhålla oss.” (Elvin-Novak, 2003, s. 104) 

  

Vidare skriver Elvin-Novak (2003) att varje människa har ett behov av att bli 

bekräftade och att bli bekräftad på “rätt sätt”. Hon menar att i bekräftelsens psykologi 

är det viktigaste för en person att bli bekräftad som flicka eller pojke, kvinna eller 

man eftersom vi hela tiden uttrycker kvinnlighet och manlighet eller pojkaktighet och 

flickaktighet. 

 

2.2 Den poststrukturalistiska teorin 
 

När Davies (2003) talar om genus utgår hon ifrån den poststrukturalistiska teori som 

har sina rötter hos Freud, Marx och Foucault. Den poststrukturalistiska teorin ger en 

grundlig struktur för att förstå relationen mellan människor och deras sociala värld 

men även en föreställning om sociala förändringar. Mönster och processer i den 

sociala världen vilka kan begränsa, forma, betvinga och förstärka den enskilda 

individens handlande är något som är centralt i den poststrukturalistiska teorin. 

Davies menar att som det ser ut idag polariserar man manlighet och kvinnlighet. I en 

värld utan polarisering av manligt och kvinnligt skulle positioner väljas utifrån 

intresse, vilket den poststrukturalistiska teorin anser är möjligt.  

  

Den poststrukturalistiska teorin gör det även möjligt att se att uttryck eller handlingar 

som barn använder sig av när de får kunskaper genom samspel med andra människor 

i vardagliga situationer inte är skrivna i sten. Davies menar att beroende på 

situationen barnet befinner sig i skapas identitet och eftersom barnet kan befinna sig i 

olika situationer skapas även olika identiteter. Hon menar också att med hjälp av alla 

positioner som barnet kan befinna sig i, förstår barnet världen. 

 

Även Nordin-Hultman (2004) har använt sig av den poststrukturella teorin. Hon har 

sökt svar på hur man kan tänka sig förhållandet mellan barnet och omvärlden utan 

uppdelningen i en “inre-” respektive “yttre värld”, samt hur man kan tänka sig 
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förändring i barns liv utan att det har ett samband med ett bakomliggande 

utvecklingsförlopp som man antagit. Vidare skriver Nordin-Hultman (2004) att med 

denna syn behöver man inte ställa frågan om ett barn till exempel är passiv och 

inåtvänd eller aktiv och samspelande. Eftersom barnen agerar på olika sätt i olika 

miljöer och aktiviteter, där olika möjligheter och normer finns. Sedan skriver Nordin-

Hultman att positionsbegreppet är centralt i frågan om hur barn skapar och skapas 

som subjekt, detta begrepp innebär att barn positioneras och positionerar sig 

gentemot andra. “Barnens själv skapas i ett flöde av aktiviteter, material och 

relationer.” (Nordin-Hultman, 2004, s.171) Nordin-Hultman anser att i vanliga fall 

brukar vi se miljön och omgivningen som något som finns där oberoende av att vi 

existerar men med ett poststrukturellt tidsperspektiv däremot är barns direkta 

omgivning i konstant förändring på grund av barns handlande. 

  

2.3 Tidigare forskning i förskolan 
  

Som vi tidigare nämnt så finns det inte mycket studier om fritidshemmet. Vi har 

därför valt att ta med den forskning som finns från förskolan, eftersom vi finner den 

verksamheten som mest närliggande fritidsverksamheten av den forskning som finns 

i nuläget. 

  

Tullgren (2003) har undersökt pedagogers styrning i den fria leken och använt sig av 

observation som metod. Hon har inte observerat när barnen spelat eller sysslat med 

skapade aktiviteter men menar att gränsen mellan icke-lek och lek är knivskarp 

varför lek även kan förekomma när barn spelar eller ritar. När Tullgren talar om 

styrning av leken menar hon att det finns tre teman som blir föremål för styrningen. I 

varje tema styrs barnen bort från något som uppfattas som negativt till något mer 

positivt. 

  

Det första temat, att barnen leker menar barnens aktivitetsgrad i leken. “Barnen 

betraktas som kreativa, aktiva och förmögna att fylla sina lekar med ett meningsfullt 

innehåll.” (Tullgren, 2003, s. 83) Vidare menar Tullgren att barnen är ålagda att leka 
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på ett sätt som gör att detta uppfylls. Pedagogernas uppgift är då, enligt författaren, 

att växelvis stötta och uppmuntra barn som leker och växelvis ändra på barnen som 

inte uppfyller kraven för leken och på så sätt få ett barn som är fritt och aktivt. 

  

Sedan kommer hon till det andra temat, vad barn leker, visar på innehållet i leken. 

Sådant som är högljutt, våldsamt eller olämpligt i lekarna ska bort och ersättas av 

trevligheter som familjelekar. Tullgren menar att kaos inte har så stort utrymme i de 

lekar som pedagogerna deltar i. 

  

Det tredje temat för styrning är hur barn leker. Om det skriver Tullman (2003) att det 

är barns sätt att vara mot varandra. Hon menar vidare att i leken tränas barn att 

kommunicera med varandra, detta uppfattas som god kommunikation och därför 

uppmuntras barnen att tala och ge uttryck för känslor samt att visa förståelse för 

andras känslor. I Tullgrens studie har “familjeleken” ett stort utrymme och lekar som 

handlar om att laga mat och äta menar hon är en “nyttig” lek, hon menar även att den 

utgör en norm för förskolan. 

  

Nordin-Hultman (2004) har i en annan studie också studerat förskolebarn. Hon har 

undersökt miljön på förskolan där barn befinner sig, vilket hon gjort ur två aspekter 

som hänger samman och som hon menar utgör villkor för barns aktiviteter, relationer 

och subjektskapande. Metoden Nordin-Hultman använt har varit observation, vilka 

inleddes med att göra en plan över förskolan och vilket material som fanns vart i 

rummen. Den första aspekten är materialet och hennes frågor kring detta är: vad finns 

det att göra eller inte göra i de pedagogiska rummen och vilka möjligheter eller brist 

på möjligheter utgör materialet för aktiviteter och relationer? Den andra aspekten har 

fokus på hur tiden, rummet och materialet är reglerat. Nordin-Hultman vill med det 

analysera hur reglering och styrning visas och hur det tar makt över verksamheten 

med avseende på barns lärande och subjektskapande, hon menar att detta även 

öppnar för reflektion över varför barn försätts i aktiviteter där de skapas och skapar 

sig som avvikande och får negativa identiteter. 
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I Nordin-Hultmans (2004) observation såg hon att tre barn som kan beskrivas ha 

positiva identiteter använder sig av material som verkar vara intressant och 

meningsfullt för dem. Hon menar att de integrerar med materialet. När det saknas 

material eller upplevs som icke meningsfullt framstår barnens identitet däremot på ett 

negativt sätt.  

   

Davies (2003) har gjort en studie om hur barn uppfattar feministiska sagor. I sin 

undersökning läste hon sagor för barnen och när hon sedan observerade barnens 

fantasilek hjälpte detta henne att förstå barnens reaktioner på de sagor hon läst. Detta 

eftersom barnen utvecklade berättelser i leken. Davies ansåg att det var svårare att 

observera pojkarna, eftersom deras lek oftast utspelade sig på olika ställen de sprang 

mellan. Hon menar även att det var svårt att få tillträde till barnens lek eftersom de 

ofta ville vara ensamma när de lekte. Barnen visste heller inte vem hon var och varför 

hon observerade dem. Till sist skriver Davies att barn borde få vara fria att upptäcka 

alla positioner och när de lär sig vad det betyder att hålla isär könen utveckla nya 

utifrån det. 

 

I Hellmans (2010) studie undersöker hon normer om pojkighet i en förskola. Fokus 

ligger på hur normer skapas, upprepas och omförhandlas. I en observation såg hon 

fem barn, fyra pojkar och en flicka som lekte en högljudd lek, när en pedagog 

kommer in och börjar prata med Hellman om leken menar denne att det är en typisk 

pojklek och flickan som är med ses som “inte så tjejig”, tuff och dominerande. Alltså, 

menar Hellman, att en högljudd, grovmotorisk lek blir norm för pojkar och kan bli 

avvikande för flickor. Vidare skriver författaren att det fanns andra barn, både flickor 

och pojkar som lekte lugnt och tyst men de riskerade att bli osynliga i pedagogernas 

ögon. Trots att normen för pojkar i studien var positionen “typisk pojke”, som 

Hellman kallar det, menar hon att det inte var någon hög position bland barnen och 

pedagogerna, snarare tvärtom eftersom det relaterade till “bråkig pojke”. Trots att 

pojkar som i allmänhet kallas bråkiga och tros visa mindre ömhet och empati såg 

Hellman att pojkarna i studien, precis som flickorna, var måna om andra, hjälpte till, 

tröstade barn som var ledsna och kramade andra barn och pedagoger. 
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Hellman (2010) såg i en annan situation en flicka som använde pojkarnas toalett 

medan en pojke vägrade att använda flickornas toalett, eftersom väggarna var målade 

i rosa. Hellman menar att det var lättare för flickan att använda pojkarnas toalett än 

för pojken att använda flickornas toalett eftersom det innebar för pojken att bryta 

normer nedåt i könshierarkin. 

  

Hellman skriver vidare att i hennes studie prövades ofta normer genom lek men hon 

menar att det inte bara var ett positivt tillstånd där barn glömmer tid och rum i 

rollekar. Lek innehåller även bland annat makt, inkludering/exkludering och 

upprättande av hierarkier, menar Hellman. 

  

I studien såg Hellman en pojke som inte betraktades som “typisk pojke” och var 

därför osynlig för både barn och pedagoger. När han inte hade någon att leka med 

satte han sig vad datahörnan och då uppmärksammades han av flera barn när de såg 

att han var bra på att lösa uppgifterna i dataspelet. Hellman menar att vid datorn 

kunde barnen leka könsblandat eftersom fokus låg på att lösa en uppgift och då fick 

könsgränser mindre betydelse.   

 

Vidare såg Hellman att i olika lekrum bestämmer olika barn, i dockvrån var det till 

exempel två flickor som bestämde genom att ta rollerna som mamma, vilket av 

barnen sågs som den högsta positionen. I lekhallen såg hon däremot de äldsta 

pojkarna bestämma genom att ta roller som Batman, som sågs som den mäktigaste 

superhjälten. 

 

Hellman kommer fram till tre slutsatser. Rörelser, rösten och färger är det som barnen 

på den förskola som hon gjort sina studier på använder sig av för att markera vilket 

kön de ska spela i den fria leken. Hon menar även att barnen använde sig av markörer 

som alla relaterade till kroppen, då normer om könsskillnad skulle betonas. Även: 
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“Genom användandet av dessa markörer och de könsnormer som är knutna till 

dem, lärde sig barnen vad det egentligen innebar att vara pojke eller flicka (...) 

Dessa uttryck är socialt konstruerade (...) Barnen prövar och leker alltså med 

performativa uttryck för pojkighet och flickighet och därigenom lär de sig också 

vad biologiskt kön borde innebära” (Hellman, 2010, s. 184) 

 

Avslutningsvis skriver Hellman (2010) att för henne framstod det som att barn prövar 

könsmarkörer för kön utan att direkt koppla markörerna till vad som biologiskt sett är 

pojke eller flicka. Hon menar också att barnen testar och ifrågasätter de normer som 

presenteras för dem hela tiden och barn som är trygga vågar prova nya könsmönster. 

  

Sedan vill vi nämna Anette Sandberg (2008) som vill genom sin bok Miljöer för lek, 

lärande och samspel bidra till förståelsen och kunskapen om miljöer för lek, lärande 

och samspel både i skolan och i förskolan. Sandberg och Vuorinen (2008) börjar med 

att skriva om barns lekmiljöer och hur de har förändrats över tid. De konstaterar att 

familjer har bättre ekonomi nu för tiden eftersom båda föräldrarna arbetar vilket gör 

att barn får mer leksaker. De är och blir en del av samhällskulturen. Författarna menar 

även att vissa av leksakerna idag är stereotypa och endast kan användas på det sätt de 

är tänkta att användas på vilket inte var fallet tidigare när barn hade färre leksaker, 

men i högre utsträckning använde fantasin till att göra egna, skriver Sandberg och 

Vuorinen. Vidare skriver de att “Barn har sedan Tv:n lanserades tyckt om att spela 

roller från media. Det kan troligtvis bero på att rollerna är klara och deltagarna vet 

vad de ska göra.” (Sandberg och Vuorinen i Sandberg, 2008, s.32) Däremot menar de 

att nu när utbudet av rollkaraktärer är större kan det vara svårt för barn att samordna 

den medieinspirerade leken. 

  

I ett annat kapitel Lekens form och innehåll - gestaltningar av demokratiska aspekter 

i en förskolekontext (s. 63-85) har Karlsson (2008) undersökt lekens form och 

innehåll i förskolan. Hon såg flickor som utestängde pojkar när de lekte med 

Barbiedockor, leken styrdes av flickorna medan pojkarna såg intresserat på 

leksakerna och försökte aktivt få tillträde genom att använda de tillbehör som de 

kände igen, t.ex. en rosa skateboard men eftersom den är rosa tycker flickorna att 
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pojkarna inte kan använda den. Därför menar Karlsson (2008) att hindren för att 

pojkarna ska delta i flickornas lek finns i utformningen av materialet och i flickornas 

antaganden om vad som hör till flickor och pojkar. 

  

Vidare menar hon att barns egna förväntningar om vad det innebär att vara flicka 

eller pojke spelar in och har betydelse för hur leken och innehållet utvecklas. 

Meningsskapandet i leken menar Karlsson handlar om att vara flicka eller om att 

vara pojke. “Barnens fria val i samspel med varandra ger på detta sätt en 

rekonstruktion av könstillhörighet, och återupprepar för dem kända könsmönster.” 

(Karlsson i Sandberg, 2008, s. 78) 

  

Vidare skriver Karlsson (2008)  att när barn hanterar sin könstillhörighet på ett 

traditionellt sätt i grupper sker det en förstärkning av könsmärkningen. Som exempel 

tar författaren upp när de utesluter varandra genom argument som att materialet inte 

passar ett visst kön. Däremot sker det en förändring när gruppen löses upp menar 

hon, då kan en pojke och en flicka leka tillsammans i en könsmärkt lek. På samma 

sätt har författaren tittat på pojkar som utestänger flickor, några pojkar lekte en 

konstruktionslek när en flicka ville vara med, hon bygger och leker men ignoreras av 

pojkarna. Karlsson menar att pojkarna tyckte att flickans förmågor inte räckte till och 

det fanns ett meningsinnehåll som flickan inte fick tillträde till på grund av hennes 

kön. 

  

Till sist tar Änggård (2006) upp barnens bildskapande på förskolan och om 

bildkulturer. Hon menar att anledningen till att barn skapar liknade bilder eller bilder 

under samma tema är för att skapa gemenskap och är en del av barnens kamratkultur. 

Hon menar att “varje bild som produceras kan sägas vara ett inlägg i de kollektiva 

bildsamtal som försiggår på respektive avdelning.” (Änggård, 2006, s.57) 
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2.4 Tidigare forskning i skolan 

  
Barbro Johansson (2000) har i sin doktorsavhandling, genom intervjuer, 

deltagarobservationer, anteckningar och fältdagbok, gjort en studie som visar hur 

barn mellan 7 och 12 år använder datorn. Johansson, B har följt barnen hemma, i 

skolan och på fritidshemmet. Hon såg redan vid första besöket på skolan hur lätt det 

var för barnen att göra arbetet vid datorn till en lek. Därför ställer hon frågan, hur 

definierar barn själva lek? Johansson, B får svaret att lek är roligt och på låtsas. Hon 

såg att barnen växlade mellan lekandet och ett samtal, diskussion eller förklaring när 

de spelade dator tillsammans. Johansson, B menar därför att gränsen mellan lek och 

icke-lek växlar ständigt och kan uppfattas olika. 

  

Vidare menar hon att en förförståelse som finns är att tekniken är en manlig domän 

och en symbol för manlig könsidentitet, när man undersöker flickors och pojkars 

bruk av datorer. I hennes egen undersökning kan hon däremot se nya positioner som 

blir tillgängliga för flickor när kunskapen om datorer blir mer allmän. På grund av 

förförståelsen att datorer ses som manliga och många dataspel görs av män, även 

innehållet är traditionell pojklek, innebär det att pojkspel och pojkleksaker uppfattats 

som könsneutrala (Johansson, B, 2000) 

  

2.5 Fritidshemmets verksamhet 
  

Skolverket har gjort en definition på fritidshemmets verksamhet utifrån vilken 

betydelse de har för barnen. 

  
”Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och 

utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med 

andra. I en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra. Det är också 

inom gruppen som sociala normer och värden prövas och utvecklas. Gruppen 

utgör därför ett forum där ett demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra 

värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling. Tillsammans med andra lär 
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sig barnen hantera konflikter och intressemotsättningar och att lösa dem på ett 

positivt sätt.” (Skolverket, 2007, s. 25) 

  

Helmadotter (1989) beskriver sin syn på skillnader mellan skolan och fritids: 

  

“Om man ser skolan och fritidshemmet som två olika delar som tar hand om 

samma barn, så kan skolan beskrivas som den del som står för de mer 

“manliga” abstrakta, intellektuella kunskaperna. Fritidshemmen för det mer 

praktiskt “kvinnliga” sociala mellanmänskliga erfarenheter, kunskaper i livet. 

Samtidigt har fritids legala status i förhållande till skolan. Fritids räknar inte på 

“riktigt”, här lär man sej inget, här “leker” man bara.” (Helmadotter, 1989, s.19) 

  

Vi anser att Helmadotter beskriver fritidshemmet på ett sätt som för oss känns typisk 

för fritidshemmet men eftersom forskningen är gammal har vi inte tagit med mer än 

citaten ovan från hennes undersökningar. 

  

I den läroplan som blir aktuell hösten 2011 (Lgr11) så skriver skolverket följande 

under rubriken Värdegrund och uppdrag- En likvärdig utbildning. 

  
“Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

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

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.” (Skolverket, 2010, s. 5) 
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3. Metod 
  

3.1 Val av metod 
  

Vi har valt att arbeta med observationer av barnens rollekar på fritidshemmet. I 

boken Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson, Svedner, 2010) beskriver 

författarna att observation är den mest givande metoden i den typ av arbete som 

gäller undervisningsprocessen och elevers beteende. Andra fördelar med observation 

är, enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002), att gruppen aktivt inte behöver 

delge information som till exempel vid en intervju, som även blir en situation då “rätt 

svar” kan krävas. Vidare ger författarna ett exempel på en klassrumsobservation och 

menar att observationen var öppen eftersom observatören öppet visade att denne 

observerade och samtidigt inte deltog aktivt i det som skedde i klassrummet. De 

menar då att vid sådana tillfällen måste man som observatör vara medveten om att 

ens närvaro påverkar vad som sker. Författarna säger dock att det inte är ovanligt att 

andra vuxna är närvarande i klassrummet, så som besök av lärarkandidater, föräldrar 

och speciallärare. Utifrån detta blev vi medvetna om att vår närvaro eventuellt kan ha 

påverkat barnens lek på fritidshemmet eftersom vi gjorde en öppen observation.      

  

3.2 Datainsamlingsmetod 
  

Vi kontaktade sammanlagt tre fritidshem. Det första kontaktade vi tillsammans och 

skickade sedan ett brev till dem som de skulle ge till vårdnadshavarna (se bilaga 1). 

Detta eftersom vi behöver deras godkännande för att observera barnen. Sedan gjorde 

vi observationer var för sig för att få mer empiri. Då skickade vi ut brev på nytt till 

vårdnadshavarna (se bilaga 2 och 3). Vid alla observationer var barnen omedvetna 

om varför vi var där, den enda informationen vi gav dem var att vi var där för att titta 

på vad de leker på fritids. Anledningen till att vi inte ville säga något om 

genusperspektivet var för att vi misstänkte att de då skulle bli medvetna om 

skillnaderna och inte uppträda som de gör i vanliga fall. 
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Vad vi fokuserade på i våra observationer var de situationer som barnen själva hade 

styrt upp, en lekverksamhet på egen hand. Observationerna dokumenterades skriftligt 

med hjälp av det Johansson & Svedner (2010) beskriver som en 

observationsblankett. Denna blankett (se bilaga 4) har vi själv gjort med inspiration 

från Kihlström (Dimenäs, 2007), som menar att man ska svara på ett antal frågor vid 

observationen. Dessa frågor handlar om rummet, objektet och aktiviteten. På 

blanketten återgav vi händelseförloppet av aktiviteten, hur rollerna i lekarna 

fördelades och vad som var utmärkande för agerandet av den enskilda rollen. Under 

det första observationstillfället var vi tillsammans och observerade olika delar av 

barngruppen. Vi fokuserade alltså på varsitt område i leken och utifrån våra 

observationer kunde vi hitta olika situationer om rollek samt en situation som väckte 

vår uppmärksamhet. Under det andra observationstillfället delade vi på oss och 

försökte hitta olika barngrupper att observera för att få fler situationer. 

 

När vi har arbetat med litteraturen gjorde vi uppdelningar av böckerna och sedan 

redovisat det vi ansett varit av vikt för varandra för att kunna göra ett urval på vilka 

böcker och övrigt material som vi ansett vara relevant för vårt arbete. Då vi var 

färdiga med urvalet såg vi till att båda fått tillgång till materialet och läst det. Vi har 

mestadels litteratur som berör förskolan. Detta är på grund av den bristande 

litteraturen som berör fritidshemmet. Det vi har att välja på är litteratur om skolan 

eller förskolan och då anser vi att förskolans fria lek är snarlik fritidshemmets fria 

lek. 

  

3.3 Analysmetod 
  

Utifrån de observationsblanketter som vi skissade upp innan observationerna skrev vi 

ner fallen och försökte få dem så tydliga som möjligt. Anteckningarna bestod av 

korta stödanteckningar, med beskrivningar av observationerna. Sedan ordnade vi 

fallen efter våra frågeställningar och såg vilka situationer som passade vart och vilka 

som inte passade någonstans. Efter det tog vi ut situationer från fallen som liknade 
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varandra för att få en sammanfattning på resultatet. Vi jämförde sedan vad vi sett 

med vad vi läst i litteraturen. Vi såg redan tidigt i observationerna saker som vi läst 

om innan. Efter en bearbetning av allt material kom vi sedan fram till uppsatsens 

resultat. 

  

Vi har även valt att arbeta med ett Wiki-program där vi båda har tillgång till 

dokumenten som vi skriver. Det har gjort att vi kan arbeta individuellt men samtidigt 

tillsammans med dokumenten. Eftersom vi inte haft möjlighet att fysiskt träffas 

under vissa perioder.                   

  

3.4 Källkritik och metodiska svårigheter 
  

Kritik kan riktas mot det faktum att vi inte båda har varit delaktiga i samtliga 

observationer. Detta har inneburit att vi inte båda sett situationerna ute på 

fritidshemmen, vilket vi har kompenserat genom detaljerad delgivning under 

transkriberingsarbetet. I detta arbete har vi båda deltagit. 

 

Vårt ämne anser vi vara aktuellt men vi har uppfattat det som något som väcker 

starka känslor och diskussioner, speciellt om man inte har samma syn som vi till 

exempel har. I åtanke har vi situationer som vi stött på under utbildningen. För att 

nämna ett exempel hade en av oss en lärare på universitet som påstod att skillnader 

som finns mellan kvinnor och män har med det biologiska att göra och att det är inget 

man kan göra något åt. Detta startade en hätsk diskussion under lektionen och 

stämningen blev nästan obehaglig.    

  

I vår ursprungliga planering tänkte vi göra observationer, efter några dagar från det 

att hade vi hade skickat brevet till föräldrarna till skolan kontaktade vi dem igen för 

att höra hur många godkännanden de fått in. När vi gjorde det ansåg de att de hade 

fått in för få godkännanden för att vi skulle få observera. Då kontaktade vi en annan 

skola i närheten men det fanns ingen möjlighet att observera den veckan vi tänkt, 

däremot kom vi överens om ett datum längre fram. 
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Observationerna som vi gjorde tillsammans blev korta men vi ansåg att om vi hade 

stannat längre hade vi bara sett upprepningar eftersom barnen lekte med ungefär 

samma saker. Vid första tillfället blev vi även distraherade av två flickor i slutet och 

de hade troligen hängt efter oss resten av dagen om vi stannat. Andra gången vi 

observerade var det fri lek ute och de flesta åkte skridskor. Där såg vi heller ingen 

rollek. Överhuvudtaget ansåg vi att pedagogerna tyckte att vi var i vägen, vid det 

första tillfället undrade de flera gånger när vi skulle gå och vid det andra tillfället fick 

vi en viss tid bestämd. Det kan ha varit så att pedagogerna kände sig osäkra på varför 

vi var där och därför ville veta hur länge vi skulle stanna men eftersom vi aldrig hade 

gjort observationer tidigare visste vi inte hur lång tid vi behövde.   

 

En annan sak som vi kan se som ett hinder är att vi inte på förhand hade en mer 

noggrann plan på hur mycket empiri som vi hade behov av. Det hade underlättat 

arbetet och vi hade kunnat vara mer effektiva i vår bearbetning av materialet. 
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4. Resultatredovisning och analys 
  

4.1 Miljöbeskrivning 
  

Den fritidsavdelning som vi besökte tillsammans var byggd så att det fanns två stora 

rum och ett stort klassrum. Till varje större rum fanns det två till tre mindre rum. Det 

var ett musikrum, ett dockrum och ett arbetsrum för personalen. I varje rum så fanns 

allt material prydligt uppställda och förvarade i lådor. 

 

På fritidshemmet där Erika gjorde sina observationer så fanns det två rum med loft 

som barnen kunde leka och skapa i. Ett rum var ett rent skaparrum där det fanns olika 

material såsom papper, pennor, garn och annat pysselmaterial. På loftet rummet 

fanns ett snickarrum där barnen kunde arbeta med trämaterial. Det andra rummet 

fungerade mer som ett samlings- och allrum med bord och stolar, soffor. Där fanns 

även spel, filmer och en hörna med utklädningskläder. På loftet i det rummet fanns 

ett kuddrum där barnen kunde lyssna på musik. Utöver det så hade de även tillgång 

till ett klassrum där barnen hade tillgång till en tv och video och det fanns även ett 

personalrum. 

  

Ann observerade på ett fritidshem som bestod av ett kök och ett klassrumsliknande 

rum samt ett mindre rum. I köket fanns det en soffhörna med spel och ett större bord, 

samt hyllor med material för skapade verksamhet och lådor där barnen hade sina 

saker. I en vrå hade personalen en dator. I denna vrå fanns även en mindre soffa med 

böcker för den som behöver vila. I det klassrumsliknande rummet fanns också en 

soffa och flera bord och stolar samt en svart tavla. Bredvid den fanns det en så kallad 

hemvrå och backar med diverse leksaker och konstruktionsmaterial. Ett Legorum 

fanns i anslutning till klassrummet och längre bort låg ett rum med mer material för 

skapade samt ett bord, en soffa och utklädningskläder. I korridoren mellan rummen 

fanns ett dockhus med tillbehör. 
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Av vikt att nämna om utemiljön är att eftersom det var vinter när vi observerade 

bestod utemiljön på alla fritidshem mest av snöhögar. 

  

4.2 Resultat och analys av observationer  
  

Alla namn i beskrivningarna är fiktiva. Text som är markerat kursiv är beskrivningen 

är den genomförda observationen och den övriga texten är analys. Vi har valt att inte 

göra någon uppdelning av vilka skolor som de olika observationssituationerna har 

funnits på för att vi inte anser det vara relevant för resultatet. Istället har vi delat upp 

det efter liknande situationer. 

  

4.2.1 Barn som döljer det feminina med något maskulint eller vise versa  
 

I den första situationen såg vi två pojkar som vi valt att benämna i en feminint kodad 

situation. Där använde sig pojkarna av feminint kodade leksaker, men dolde det med 

en maskulin historia. 

  

Pontus och Henrik lekte med sagoslottet, prinsessan (Pontus karaktär) ringde på 

dörren och då sade prinsen (också Pontus karaktär) till knekten (Henriks karaktär), 

”Nu har bruden kommit”.      Sedan dansade och pussades figurerna men då började 

pojkarna prata om att prinsen skulle lura prinsessan. Prinsen gick då iväg och skulle 

fixa något till prinsessan, pojkarna pratade då om vad tjejer kan tycka om. Henrik 

kom sedan på att det spökade på slottet och det skulle skrämma prinsessan, Pontus 

som var prinsessan skrek då med ljus röst. Efter det pratade pojkarna om en kille 

som skulle komma till slottet, han ville stjäla vagnen som stod utanför, ”för att den 

är så snygg”, sade Henrik. Två andra pojkar kom fram och tittade, de började prata 

om Lego med dem men Pontus ville fortsätta leka med slottet. Henrik tittar på dem 

men säger inget. 

  

Att Pontus spelade prinsessan och pratade med ljus röst var inte konstigt för någon av 

dem och barnen som kom in och pratade med dem om Lego kommenterade heller 
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inte vad de leker med, detta reagerade vi på eftersom det var, enligt våra tidigare 

erfarenheter, en feminint kodad leksak, då det var glitter på det och det egentligen var 

Askungens slott, som är en prinsessaga. 

  

Historien som pojkarna hittade på till rollerna innehöll däremot spänning och 

farligheter som kan tolkas som maskulina och det gör att de dolde det feminina 

slottet. Andra barn sågs leka med detta slott och det var nästan bara pojkar och de såg 

ut att vara fascinerade av det. 

  

Vid tillfället då pojkarna pratade om vad prinsen skulle göra för prinsessan tycks de 

gå ur rollerna och pratade då allmänt om vad tjejer (de använde ordet tjejer) kan 

tycka om för att kunna bestämma vad prinsessan skulle få av prinsen. De verkade 

väldigt säkra på sina åsikter om vad tjejer kunde tycka om. 

  

I situationen använder sig barnen av material. Materialet har vi sett haft en stor 

påverkan i flertalet av situationerna så vi valde att ha en speciell frågeställning om 

detta, då det var huvudrollen i en del situationer. En liknande situation såg vi också 

mellan tre flickor. Här dolde flickor det maskulina materialet genom agerandet med 

karaktärerna. 

  

Jenny, Stina och Anna satt på golvet och framför dem låg det leksaker. Flickorna satt 

på en rad, Anna längst till vänster hade en låda med dinosaurier framför sig, några 

låg utanför lådan och hon hade två stycken i händerna som hon rörde fram och 

tillbaka. Jenny hade ett skepp och en borg, båda i plast, framför sig medan Stina 

verkade leka med både dinosaurierna och skeppet. Skeppet de hade byggt var 

omringat av mindre byggnader där det fanns indiantält, plastdjur och en stor 

sandform som förställde en fisk. Det fanns även andra byggdelar, som inte hörde till 

skeppet, som de hade byggt ihop ett landskap med. Anna verkade också leka med 

både dinosaurierna och skeppet. Vid ett tillfälle tog hon två dinosaurier som var 

exakt likadana och ställde dem mittemot varandra så att det såg ut som om de pussas 

men en verkade ha lite för högt huvud så att munnarna inte riktigt möttes, vilket gör 
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att hon kämpade en stund för att så dem att stå som hon ville men sedan gav hon upp 

och hittade något annat att leka med bland materialet som låg framför flickorna. 

  

Flickorna lekte med vad man kan kalla för maskulint kodade leksaker men flickorna 

döljer detta med att agera feminint med leksakerna. En annan reflektion var om de 

överhuvudtaget lekte tillsammans eller om de lekte olika saker fast bredvid varandra, 

vi kom in i slutet av leken så det hade varit intressant att se hur denna lek startade. 

Hur de då eventuellt kom överens om vem som skulle göra vad. 

 

4.2.2 Flickor och pojkar leker tillsammans 
 

I föregående situationer använde barnen väldigt mycket material men vi såg även 

situationer med barn som nästan enbart använde sig av fantasin. 

  

Två pojkar, Kalle och Pelle, låg på en rund, röd matta, som de låtsades var lava, och 

de var fångna i en bur där, de ålade runt på mattan och Lisa, stod bredvid på en stol, 

hon bestämde olika saker som hon skulle göra mot dem. Hon släppte ut bin, hällde ut 

myror och lava på pojkarna. Plötsligt blev det paus då pojkarna ville byta plats med 

Lisa, Lisa tyckte då att det blev orättvist att vara två mot en. De pratade en stund och 

några andra barn kom dit, Pelle gick sedan därifrån. Kalle och Lisa fortsatte leka 

men plötsligt rymde Kalle från buren så Lisa försökte fånga honom och leken 

utvecklades till en slags tagenlek. 

  

Eftersom Lisa som ensam flicka kunde bestämma vad hon skulle göra mot pojkarna 

som låg i “buren” såg vi henne som ledaren i gruppen. Hon såg även ut att ha en 

högre position mot för pojkarna eftersom hon stod upp, lite framåtlutad över 

pojkarna som låg ner. Men sedan när Kalle hade rymt ville han också bestämma vad 

som skulle ske i leken. Den här situationen var inte likvärdig med de övriga, då det 

var en flicka som var den drivande kraften i leken. Hon var den som bestämmer hur 

leken skulle fortgå och även en bidragande orsak till att leken slutade som den 

gjorde. Och det gjorde att vi såg henne som en ledare. 
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Genomgående för denna lek var att barnen var djupt inne i sin lek och i sina roller, 

trots att det var flera andra barn nära dem i rummet verkade de inte märka av dem. 

Ibland gick andra barn genom deras lek och när Lisa sedan jagade Kalle sprang de 

genom andra barns lekar men det verkade inte som om någon tyckte att det var 

irriterande. Förutom att mattan var röd och symboliserade lava för dem hade de inga 

andra leksaker till hjälp i sin lek. Barnen berättade istället för varandra vad som 

skedde. En fråga som väcktes hos oss var om deras lek sett annorlunda ut om mattan 

haft en annan färg.   

 

Vi gjorde även observationer utomhus. Det vi såg att vid lek utomhus så använde sig 

barnen också av mycket fantasi och skapade det material som de lekte med. De tilläts 

arbeta med mer kreativitet i sina lekar och utnyttjade snön som byggnadsmaterial. 

  

Ute på skolgården fanns det en stor snöhög som två barn satt och gjorde kojor i. I 

den ena delen av högen satt Malin och formade snön, så att hon skapade en plattare 

yta att kunna leka på. En bit bort från henne på en annan del så sprang Martin upp 

och ner på högen. Efter ett tag kom han närmare och började prata med Malin. Hon 

berättade för honom att hon gjort en balkong. Martin började ställa frågor om 

hennes bygge och gav förslag på hur hon skulle gå vidare med det. Efter ett tag blev 

barnen osams om något i bygget och Martin sade att Malin måste riva det hon hade 

byggt. Hon gjorde inte det, utan går iväg från kullen en stund. Då hon var borta 

river Martin hennes bygge och sade: ”man får inte spara det som man har byggt.” 

Malin blev ledsen och sprang tillbaka till snöhögen och de började bråka. En av 

pedagogerna gick förbi och såg och hörde att det var en konflikt mellan dem. Efter 

att ha pratat med dem en stund så ger hon förslaget att de kunde bygga något 

tillsammans. Då pedagogen gick vidare började barnen bygga på en gemensam koja 

och konflikten såg ut att vara löst. 

  

I den här situationen såg vi hur Martin kom in och tog över den lek som Malin redan 

hade påbörjat. Han började med att ge förslag på hur Malin kunde göra och tog sedan 
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över kontrollen helt i bygget genom att riva det. Han frågade aldrig om han fick vara 

med och leka, och hänvisade till regler för att få ett argument som kunde förklara sitt 

agerande. Att Malin blev ledsen för det Martin gjorde hade vi förståelse för och såg 

Martins agerande som en onödig handling, då han i slutända fick leka med Malin. 

Vilket vi ansåg var det som Malin ville göra från den stund han kom till snökullen. 

Istället förstörde han för henne. 

  

Innan vi genomförde observationerna hade vi en föreställning om att rollek är något 

som har med drama att göra. Vad vi såg var att det var två barn som spelade upp 

korta små dramatiska situationer för varandra. Det är också en beskrivning på 

rollfördelning. I en andra observationssituation utomhus så kunde vi se detta tydligt. 

  

Matilda satt för sig själv och lekte i en stor snöhög. Hon satt och grävde en grop i 

snön och formade snöklumpar till olika saker. Linus kom mot snöhögen. När han 

kom närmare så hörde man att han spelade upp ett scenario högt för sig själv. Man 

kunde höra hur han pratade om hur han skulle gå tillväga då han mötte sin fiende i 

en situation och han gjorde det ur ett jag- perspektiv, så det lät som något han själv 

varit med om. Då han kom till snöhögen gick han upp på den och ställde sig vid 

Matilda, hon berättade att hon leker att hon satt på toaletten. Linus berättade då om 

ett nytt scenario som han tyckte att de skulle leka ifrån och började peka och visade 

hur de skulle göra. Det han beskrev var att det skulle finnas en borg och ett hotell i 

snöhögen. Matilda sa inte emot honom, och istället för att fortsätta med sin lek blev 

hon en del av det han pratade om. Hon gick in i det som han beskrev och gjorde en 

fortsättning på det, Linus satt då bara och lyssnade. Sedan skapade han nya egna 

scenarion och Matilda satt bredvid och lyssnade på det han hade att säga och så 

fortsatte leken. 

  

Istället för att de skapade en lek tillsammans med varandra, så spelade de upp olika 

delar av en lek och på så sätt kommer leken framåt. Att Linus var den som tog 

initiativet till leken, verkade inte vara något problem för Matilda utan mer bra 

inspiration för att själv kunna fortsätta leka. Det gjorde att det till slut blev en 
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växelverkan där båda kunde bidra till leken. Utifrån denna situation kom rolleken 

fram på ett annat sätt. Rollskapandet blev inte likadant som i de andra situationerna i 

den här observationen. Linus och Matilda har mer ett fokus på dialogen då de skapar 

sina roller. Det gör att det inte är lika mycket agerande i den här situationen och vi 

anser också att det även gör att det blir mer likt dramat. 

   

Vi genomförde även en observation där vi kunde se att datorn kan bli något som 

barnen kunde använda som ett verktyg till rolleken. Och även att det kan skapas 

roller genom dataspelet. Vi såg också i den här situationen att det kan vara 

svårigheter för vissa barn att bli delaktiga i andra barns lek. 

  

Daniel satt framför datorn och spelade ett spel där han är en Lego- riddare som ska 

göra olika uppdrag. Bredvid honom fanns Mikael och Gabriel. Mikael står bredvid 

och tittar då Daniel spelar och Gabriel ritar vid bordet bredvid. Maja kom in i och 

frågar vad pojkarna gör, och om någon av dem vill hitta på någon aktivitet med 

henne. Ingen av pojkarna gav henne något speciellt svar, utan fortsätter med det som 

de gjorde då hon kom. Efter en stund gick Mikael i väg till ett annat rum och Gabriel 

satte sig bredvid Daniel vid datorn. Maja insåg att ingen ville hitta på någon 

aktivitet med henne, så hon satte sig bredvid pojkarna vid datorn. Det som sedan 

hände var att Daniel fick problem och behövde hjälp för att komma vidare i spelet. 

Gabriel kunde inte hjälpa honom och visste inte hur han skulle göra för att komma 

vidare. Maja tittade en stund och sa några saker och pekade sedan på skärmen på ett 

förslag om hur han kunde göra för att komma vidare i spelet. Daniel provade att 

göra som hon sagt och han kom vidare i spelet. Då hon hittade lösningen var 

dialogen nu mellan honom och Maja i första hand. Då Daniel måste gå iväg på 

toaletten lämnar han över platsen till Gabriel men då han kör fast fick Maja då ta 

över spelet helt, för att de skulle kunna komma vidare. 

  

I den här observationen var materialet huvuddelen av hela rollskapandet. Genom 

dataspelet förmedlade barnen roller. Rollen i den här situationen var dataspels-

karaktären, som spelas av barnen vid olika tillfällen. Daniel startade upp karaktären 
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och lämnade sedan över rollen till Gabriel. Maja som var den som sedan såg till att 

aktiviteten kunde fortsätta och gå framåt, var inte i första hand delaktig i leken. Hon 

blev tvungen att prestera mer för att få bli en del av leken och det var inte förrän hon 

hade visat vad hon kunde som hon blev accepterad av de andra två pojkarna. En 

tolkning av detta var att pojkarna såg dataspelet som något som bara kunde hanteras 

av andra pojkar. Och att det krävdes att Maja visade sina prestationer för att hon 

skulle bli en del av gruppen eftersom pojkarna först då såg henne som en resurs som 

de kunde ha med i sitt spelande. 

  

4.2.3 Kända figurers betydelse 
 

Ett annat material som vi sett att barnen använt sig av var kända figurer. Det gör att 

barnen hade en förförståelse av karaktären innan de började sin lek. I en situation såg 

vi också hur barnen blandade två populärkulturella företeelser och skapade en egen 

lek av det. 

  

Två pojkar, Jonas och Anton stod och pratade om några små plastfigurer som kallas 

för Gormitis som de hade i händerna, plötsligt sade Jonas: ”Vi leker att det är en 

Gormiti- armé som jagar oss och vi är dom goda” sedan sprang han iväg med sin 

Gormiti så att det såg ut som om den flög, Anton sprang efter men plötsligt stannade 

han upp och ville inte vara med längre. Jonas sprang några varv själv och sedan 

började de berätta för varandra om vad deras figurer kunde göra. Efter ett tag 

slutade de leka med figurerna och hittade en byggsats som de bygger vapen med 

istället. En sköt och den andra hade en slags spegel som han fångade skotten med, 

när de hade gjort så ett tag sade Jonas: ”Nu har vi som tränat klart” och de kom då 

överens om att leka Star Wars 2 men Jonas påminde Anton gång på gång att det var 

just Star Wars 2 de lekte. De bestämde karaktärer och en situation från filmen. 

  

Dessa barn gick in i rollen som figurerna de hade i händerna. Det var intressant att se 

hur Jonas väldigt spontant kom på en lek med dem och att båda skulle vara goda och 

enbart låtsas att en ond armé jagar dem. Barnen fortsatte att leka med dessa figurer 
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hela dagen fram till dess att de bytte till att istället leka Star Wars. Båda lekarna 

kommer från media. Att använda sig av karaktärer från olika filmer, tv-program eller 

andra mediesammanhang är något som vi har sett på många sätt under våra 

erfarenheter i verksamheten. Det är något som vi ser återkomma bland barnen. Star 

Wars är något som har varit återkommande bland många barn och något som både 

flickor och pojkar lekte. Det var även något som vi sett att många fritidshem har 

tänkt på då de har köpt material. Karaktärerna från Star Wars återfinns exempelvis i 

Lego. 

  

4.2.4 Rollfördelningen  
 

En annan sak som vi valde att fokusera på är hur rollfördelningen ser ut mellan 

barnen. I en situation såg vi något som för oss var en väldigt ojämn fördelning, men 

av barnen så verkade det inte vara något som skulle vara konstigt med det. 

  

Frida och Linnea lekte med Barbiedockor. När vi kommer in var de mitt inne i leken 

och de hade kläder till dockorna utspridda runt omkring sig. De hade gjort en 

uppdelning så att en av flickorna var en docka och den andra flickan var fyra till fem 

andra dockor. Frida hade bara en docka var den som hade huvudrollen i leken. 

Linnea hade roller som var kassabiträde, farmor, morfar, storasyster och pojkvän till 

den andra dockan. Situationen de spelade upp var att hon skulle köpa kläder och 

sedan gå hem, där de andra väntade. Eftersom det inte finns så många manliga 

dockor får morfar och pojkvännen vara samma docka. För att de skulle kunna skilja 

på vem som är farmor och morfar då dockorna inte åldras, så var de noga med att 

berätta hur gamla dockorna är. Frida förmedlade att hon var 25 år gammal gång på 

gång. Frida frågade ofta om Linnea tyckte att det hon sa om sin karaktär var 

godkänt, hon ville ha bekräftelse på det hon skulle göra av Linnea verkade bestämma 

om det var okej eller inte. 

  

Något som framstod som anmärkningsvärt i flickornas lek var som sagt 

rolluppdelningen. Att Frida bara var en docka och Linnea var så många andra 
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dockor. Det framgick aldrig för oss om det är en uppdelning som båda flickorna har 

gjort, eller om Linnea som enbart har bestämt att hon ska ha fler roller än Frida. En 

sak som uppmärksammades i observationen var barnens fokusering på att 

åldersbestämma karaktärerna och göra släktskap till varandra. Flickorna nämner 

aldrig några förnamn utan pratar om storasystern som är 25 år och farmodern som är 

62. Under en sekvens lekte flickorna att farmor- dockan skäller ut storasyster- 

dockan och den dialog som flickorna använde var ungefär “ Hon är 25 år och borde 

veta bättre.” Denna fokusering på ålder och släktskap är något som vi inte har noterat 

då vi tidigare har varit ute i verksamheten. Ett annat fokus var att Linnea, som hade 

flera dockor, var lite av en ledare i leken. Hon var den som tar det mesta av 

initiativen till det som skedde i leken. Även fast dialogen inte är så stark mellan dem, 

så kan man se en antydan om vem som bestämmer lite mer i leken av de två flickorna 

och man skulle kunna peka ut en framträdande ledare bland flickorna. Det var tydligt 

att det inte var Frida som bestämde mest men hon verkade inte ha något bekymmer 

med detta men samtidigt vill hon ha bekräftelse på det hon bestämmer i leken. 

  

Precis som i exemplet ovan, så såg vi en till situation som kan beskrivas som en 

flickas vilja att få bekräftelse på det som hon gör. Jenny uttryckte en svårighet att 

bestämma sig för vad det var hon ville leka med. Vilket resulterade i att hon hamnade 

mellan de andra flickornas lek. 

  

Jenny såg ut att vilja vara delaktig i både leken med skeppet och med dinosaurierna, 

som står bredvid varandra. Hon gick mellan skeppet och de två andra flickorna och 

frågar dem vad hon skulle göra på bygget med borgen. Hon ville också ha 

bekräftelse på att det hon gjort var godkänt av de andra två flickorna, men hon fick 

inte mycket respons på sina frågor. Lite senare tog även Jenny en dinosaurie och 

frågade Stina om den kunde bo på skeppet, sedan hängde hon upp en polkagris gjord 

av piprensare i masten. 

  

Jennys ständiga frågor för att få bekräftelse på det hon gjort väcker en undran hos oss 

om varför det bara är hon som frågar. Dessutom fick hon nästan aldrig något svar och 
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gör ändå som hon själv hade tänkt göra. Det såg ut som om hon försökte skapa en vi-

känsla och en känsla av att alla tre skulle känna delaktighet i deras lek. Men hon fick 

inget gehör på sitt arbete, men trots det så fortsatte hon att försöka föra en dialog med 

de andra två flickorna. 

  

I en liknande leksituation med två pojkar, Pontus och Henrik som vi nämnt tidigare, 

verkade däremot den ene inte bekymra sig över att den andre bestämmer. Varför det 

var så eller om det alltid brukar vara så kunde vi inte avgöra i observationen. Vi 

kunde även här se att det fanns fler än en karaktär som agerades av endast en person, 

men med ett litet annat innehåll. 

  

Pontus och Henrik, satt på golvet med ett leksaksslott med små figurer i, slottet 

kunde man öppna så att det blev större. Pontus var prinsen som gjorde olika saker i 

slottet och han småpratade för sig själv om detta. Henrik var knekt men han 

undersökte mest slottets olika funktioner. Pontus bestämde vad som skulle ske och 

Henrik höll med och kom ibland med förslag. Pontus var även prinsessan och han 

ändrade rösten beroende på vem som pratade. 

  

I denna lek skapar barnen roller med figurer och det var tydligt att Pontus ledde leken 

medan Henrik accepterar besluten i leken men han kom även med förslag som 

accepteras. Båda hade till en början en manlig roll var med sedan kommer fler 

karaktärer in och Pontus tar på sig rollen som prinsessa. Pojkarna testade olika 

identiteter när de har olika karaktärer och i Pontus fall en feminin identitet. 

Anledningen till att pojkarna väljer att testa de olika identiteterna kan bero på 

nyfikenheten av det feminina. Det kan också vara att utvecklingen som blev i deras 

lek krävde en kvinnlig karaktär just då.  

                

Då två pojkar ville bestämma lika mycket gick en tredje pojke in och bestämde åt 

dem. Det blev en annan rollfördelning som kunde ses i den här situationen. 
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William hade med sig några Gormitis hemifrån. När de skulle bestämma vem som 

skulle få ha vilken figur ville både Jonas och Anton ha samma figur och Jonas 

började då tjata på William att han ville ha den. William sa då: ”Om man tjatar får 

man ingen”, det blev tyst och William bestämde lugnt vem som ska få ha vilken figur. 

De flög sedan runt med figurerna och berättade för varandra vad figurerna kunde 

göra, de pratade om att bilda lag men då ville inte William vara med längre. Jonas 

och Anton fortsatte och gick till ett annat rum, på bordet stod det ett leksaksslott som 

de bestämde att figurerna skulle bo i men pojkarna började då bråka om vem som 

skulle visa en viss funktion på slottet. Ett barn som satt vid bordet kommenterade 

pojkarnas bråk om vem som skulle visa funktionen och pojkarna slutade bråka. 

  

William var den som ägde figurerna men Jonas och Anton lekte med dem mest 

förutom vid ett tillfälle då alla var med, William ritade däremot av sin figur, även då 

berättade han vilka egenskaper den hade. William verkade vara mer intresserad av att 

rita än att leka med figurerna. Det var även intressant att de bestämde att figurerna 

skulle bo i slottet men pojkarna tycktes inte komma speciellt bra överens, båda ville 

bestämma lika mycket och ingen ville ge med sig. 

  

4.2.5 Rollek vid andra tillfällen  
 

Innan vi gick ut och observerade så hade vi också en föreställning om att det bara var 

i den fria leken som vi kunde hitta rolleken. Men under ett observationstillfälle så såg 

vi att det även kunde förekomma då barn samlades runt ritbordet. 

  

Markus satt vid ett bord och började rita något med stor inlevelse. David kom in och 

satte sig vid bordet och tittade på det Markus ritar. Då han märkte att det fanns 

intresse för det han ritade så började han förklara vad det var han ritade. Han 

använde så mycket inlevelse att han gick in i rollen och då han berättade blev han 

monster som han ritat. David blev då så uppfylld av pojkens beskrivning att han 

frågade direkt om han också fick vara med som en del av skapandet av bilden. Han 

fick vara med och Markus fortsatte att leva ut rollen som det monster han hade ritat 
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och berättade högt om vad han hade tänkt tillföra på bilden. Allt eftersom kom det 

fler och fler pojkar som ville vara en del av teckningen och även en flicka frågade 

och fick godkännande om att delta. Markus försvann sedan in i ett annat rum men de 

andra fortsatte att rita. 

  

Vad vi såg var att när Markus ritade teckningen levde han sig in i en roll medan han 

ritade, detta var något vi aldrig hade sett eller tänkt på tidigare av våra erfarenheter i 

verksamheten. Skapandet av teckningen och det färdiga resultatet blev som en rollek 

i sig. 

  

I observationen fann vi det intressant hur övriga barn visade intresse av vad pojken 

ritade på teckningen och ville vara med. Eftersom vi ingen av oss känner 

barngruppen så vet vi inte hur Markus roll i gruppen var. Han framställdes inte som 

någon ledare i vår observation, utan mer en inspiratör för de andra barnen. 

  

Ett annat exempel på rollek utanför den fria leken är den situation som uppstod då 

barnen skulle spela bingo. Det som vi trodde bara skulle bli en gemensam aktivitet 

där barnens skulle spela spel, blev på ett ställe i gruppen en rollekssituation. 

  

På fritidsavdelningen hade pedagogerna en eftermiddag planerat in bingospel som 

en aktivitet. Det blev tillslut 15 barn som deltog i aktiviteten. De fick varsin förtryckt 

bricka och en färgpenna att fylla i med. Runt det större bordet satt Fredrik och 

Christian. Då bingospelet började satt de som de andra barnen och kryssade för om 

de hade någon av de nummer som ropades ut. Men längre in i spelet går de in i en 

roll. De gjorde handrörelser som liknar Spiderman och Fredrik som hade en sjal 

runt halsen, drar upp den i ansiktet och såg ut som en skurk. Pojkarna sa ingenting 

till varandra och var fullt fokuserade på det som hände i spelet.  Leken upphörde då 

någon av de andra barnen får bingo. 

  

En tolkning var att pojkarna inte var fullt medvetna om vad de gjorde. I jämförelse 

med de andra observationerna så var deras rollskapande mer en spontan handling och 



38 
 

saknade samma syfte som övriga situationer. Syftet med den här situationen verkade 

handla mer om en spontan handling än om en mer planerad lek som vi sett i de andra 

situationerna. Vad som var intressant i den här situationen som gjorde att det 

pojkarna gjorde uppmärksammades, var samarbetet. Det Fredrik gjorde följdes 

snabbt upp Christian som snabbt utvecklade en fortsättning. Pojkarna verkade vara 

väldigt nära vänner och under sin tid på fritidshemmet var de alltid tillsammans och 

hittade på olika aktiviteter. 

  

4.2.6 Nyfikenhet 
 

Avslutningsvis så vill vi ta med en situation som beskriver hur barn undersöker kön i 

den fria leken. Det exempel som vi har är situationen om Joakim som blir nyfiken på 

den lek som Hanna och Sofia håller på att genomföra. 

  

Mitt i Hanna och Sofias lek med Barbiedockor kom Joakim in i rummet och tittade 

på vad flickorna gjorde. Flickorna noterade att han var där, men fortsatte leken som 

om inget hade hänt. Då flickorna började byta kläder på dockorna skyndade han 

fram till en docka som inte hade några kläder och plockade upp den, flickorna blev 

irriterade på att han störde dem och sade: “Sluta, det är inte roligt”. Han svarade 

då: “Men det är ju bara bröst”, han tittade mot vårt håll och sedan sprang han och 

satte sig i ett hörn, där det fanns leksaker. Joakim blev sittande där en kort stund 

innan han gick tillbaka till rummet han var i tidigare. Flickorna fortsatte sin lek och 

de bestämde att dockan som har huvudrollen skulle gifta sig med pojkvännen, efter 

ett tag smög Joakim tillbaka och satte sig bakom ett bord men flickorna verkar inte 

sett honom så han gick sin väg igen. 

  

Joakim ansågs som störande av flickorna då han dök upp i leken men vi såg honom 

som en nyfiken pojke, som såg ut att vilja vara med i flickornas lek men inte vågar 

fråga om han fick det. Hans agerande och kommentar tolkade vi som ett sätt för 

honom att få uppmärksamhet. Vidare vet vi inte hur mycket de har pratat om kroppen 
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på fritidshemmet och på skoltid, men våra egna erfarenheter säger oss att det är i den 

ålderns som nyfikenheten på kroppens funktioner och utseende kan vara som störst. 

  

4.3 Sammanfattning av situationerna och resultat 
  

Resultatsammanfattningen har vi valt att dela upp utifrån de frågeställningar som vi 

har haft under arbetet. Vi fann att resultatet blev tydligare med hjälp av det 

arbetssättet. 

 

4.3.1 Hur prövar barn könsroller genom rollek i den fria leken? 

  
Vad vi har sett av våra observationer är att barnen är väldigt medvetna om hur det 

ska förmedla de olika könen. Då det ska vara en kvinnlig karaktär så har barnen en 

ljusare röst och då de är en maskulin karaktär så har de en mörkare röst. En kvinnlig 

karaktär framställs ofta som kärleksfull som visar känslor och blir rädd, medan den 

maskulina mer är en tjuv, monster eller den som ska ha ledarrollen i leken. 

  

Joakims vilja att vara med i flickornas lek anser vi vara en orsak till hans agerande 

och kommentarer. Vad vi också såg var att Joakim är en nyfiken pojke, både av det 

flickorna leker och av människokroppen. Han verkade inte riktigt veta hur han skulle 

göra då han frågade, det kan också vara så att Joakim inte vågade fråga. En liknande 

situation fann vi ute då Martin kom till snöhögen där Malin lekte, istället för att leka 

med henne förstörde han hennes bygge. 

  

4.3.2 Vilken påverkan har miljön och material på barnens rollskapande? 
  

Vi har vid flera sett tillfällen barn som döljer maskulint eller feminint kodade 

leksaker. Vi såg några flickor som lekte med maskulint kodade leksaker men dolde 

det maskulina med att leka något som förknippas med femininitet. På motsvarande 

sett såg vi pojkar som lekte med feminint kodade leksaker med dolde det med att 
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hitta på en historia som innehöll äventyr och spänning. Sedan såg vi att vid flickornas 

lek med Barbiedockorna fokuserades mycket av dialogen på dockornas ålder och 

relationer till varandra medan inget sådant uppmärksammades vid någon annan 

rollek. 

  

4.3.3 Hur förmedlar barnen rollerna till varandra i den fria leken? 
  

I den observationen som genomfördes med Daniel, Mikael, Gabriel och Maja så 

kunde vi se ett tydligt agerande mellan flickor och pojkar. Maja som ensam flicka 

fick visa vad hon kunde innan hon fick bli en del av pojkarnas lek. Hon var tvungen 

att visa att hon hade kunskaper som de andra kunde ha nytta av som pojkarna på 

förhand inte hade räknat med att hon skulle ha. 

  

Även i fallet med Kalle, Pelle och Lisa såg vi agerande mellan flickor och pojkar och 

i flertalet av situationerna var det en eller flera pojkar som hade ledarrollen, 

undantaget var situationen med Lisa. Som ensam flicka med två pojkar så tog hon 

ledarrollen och styrde leken på det sätt hon ville att den skulle vara. Vi har sett flera 

andra situationer där ett barn bestämde medan ett eller flera accepterar ledaren och 

följer denne utan några invändningar. Däremot såg vi två fall när en gruppmedlem 

sökte bekräftelse på vad hon tänkte göra när flickor lekte med varandra. I ett fall då 

båda parter ville bestämma lika mycket ledde det till konflikter mellan dem istället. 

  

4.3.4 Hur visar sig rollekar i andra situationer än vid fri lek? 
  

Markus skapade en rollek genom att rita en teckning. Den inlevelse han hade i sitt 

ritande gjorde att han inspirerade de andra barnen att vilja vara med i hans lek. Vår 

första tanke var att vi bara kunde hitta rollek i den fria leken. Men det var 

återkommande även i bingospelet med Christian och Fredrik. Där blev det ett 

samarbete mellan dem båda utan att det verkade ha bestämt någonting innan eller 

hade ett mål med vad deras agerande skulle leda till. I båda observationerna så anser 
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vi inte heller att det verkade som om någon av dem reflekterade över vad som fick 

dem att agera som de gjorde. 
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5. Diskussion och slutsats 
  

5.1 Resultat diskussion 
  

I diskussionen har vi valt ut resultat som vi ansett vara centrala i vår studie. Vi 

presenterar dessa och kopplar sedan resultatet med litteraturen. 

  

5.1.1 Undersökning av könsroller och dess framställning 
  

Den första frågeställningen löd Hur prövar barn könsroller genom rollek i den fria 

leken? Vi har sett att barnen är väldigt medvetna om hur de ska framställa de olika 

könen i leken. Vi har ofta noterat att en kvinnlig karaktär framställs som kärleksfull 

som visar känslor och blir rädd, medan den maskulina mer är en tjuv, monster eller 

den som ska ha ledarrollen i leken. 

 

I de situationer som vi har observerat så har det framkommit en nyfikenhet att 

undersöka könsrollerna. Det vi märker av observationerna är att samtidigt som denna 

nyfikenhet finns, så finns det en okunskap om hur man ska gå tillväga för att kunna 

stilla sin nyfikenhet. I observationen med Martin och Malin, väljer Martin att förstöra 

för Malin för att kunna få vara med i hennes lek till slut. Det som vi ser i den 

observationen är det Connell (2008) anser om könsroller. Connell menar att kvinnor 

och män följer en rad allmänna förväntningar som hör ihop med deras kön. Det 

Martin gör anser vi vara ett sätt att närma sig det som gör han nyfiken, på ett sätt som 

han är van att använda sig av och som han vet att han får den uppmärksamhet han vill 

ha.  

 

Det som Hellman (2010) beskriver som markörer för att göra kön är något som 

återkommer i många av situationerna. Hellman menar att det är rörelsen, rösten och 

färger är det som barnen använder sig av för att markera vilket kön deras karaktär tar. 

Det som är väldigt framställande i de situationer som vi har tagit del av är rösten. 
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Både flickor och pojkar använder sig av en ljusare och högre röst för att beskriva den 

kvinnliga karaktären i leken, medan de använder sig av en mycket mörkare och 

kraftfullare men ändå lägre röst då de ska framställa en manlig karaktär. Så det vi har 

sett att barnen gör och det som av Hellman nämns som en markör, anser vi vara en 

del av barns förförståelse för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. 

 

I observationen med Joakim så kunde vi se ett annat sätt att gå till väga på för att få 

uppmärksamhet. Joakim står länge och observerar flickornas lek för att hitta en sätt 

att närma sig det som flickorna gör. Det han slutligen gör väcker bara irritation hos 

flickorna och de förstår inte att det är av nyfikenhet som han agerar som han gör. För 

flickorna blir han bara ett störande del av deras lek som de inte vill vara med. 

Eidevald (2009), Paulsson och Öhman (1999) och Johansson, T (2000) ger alla 

exempel på att den sociala omgivningen spelar stor roll på hur man framställer sin 

identitet. Och det vi anser utifrån våra observationer är att det är omgivningens 

mottagande som haft störst påverkan på om det nyfikna barnen får vara med eller 

inte. 

 

Elvin- Nowak (2003) lyfter fram uppmuntringar och imiteringar av omvärlden barn 

befinner sig i som den bidragande påverkan i framställningen av kön, detta anser vi 

var återkommande hos barnen. Davies (2003) är mer specifik och menar att det är 

själva situationen som skapar barnets identitet. Eftersom barn befinner sig i olika 

situationer menar Davies att barnen skapar olika identiteter beroende på var de är. 

Davies menar även att barn skapar sin förståelse av världen på så sätt. Därför anser vi 

att resultatet visar att den sociala omgivningen är den största anledningen till att barn 

har en förståelse på hur de ska beskriva könen och vilka förväntningar som finns 

beroende på vilket kön man tillhör. 

 

5.1.2 Miljön och materialets påverkan 
  

Den andra frågan löd Vilken påverkan har miljön och material på barnens 

rollskapande? Vi har sett vid flera tillfällen i våra observationer barn som döljer 
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maskulint eller feminint kodade leksaker. Vi såg även att vid flickornas rollek 

fokuserades mycket av dialogen på dockornas ålder och relationer till varandra. 

 

Vi delar inte Sandberg och Vuorinens (2008) uppfattning om att dagens leksaker 

enbart kan användas på ett sätt. I våra observationer och i Nordbergs (2005) studie 

har vi sett att barnen kan använda sin fantasi och hitta andra användningsområden 

även för moderna leksaker genom att dölja det som kan kallas för feminint kodade 

leksaker med något maskulint och vise versa. Vi tänker att barnen funnit leksakerna 

intressanta utan att de kanske tänkt på att det var en könskodad leksak. Om det skulle 

vara som Sandberg och Vuorinen (2008) menar, att dagens leksaker endast användas 

på det sätt de är tänkta att användas på, anser vi att det skulle vara svårt för barn att 

hitta leksaker de tycker är intressanta och som stimulerar deras fantasi. Det anser vi 

skulle i så fall medföra att barnen blir ännu mer medvetna om vad som tillhör det 

respektive könen. 

 

Pojkarna som lekte med de feminint kodade leksakerna och flickorna med 

barbiedockorna är våra observationers tydligaste exempel på hur materialet används. 

Barbiedockan har funnits i flera decennier och har oftast setts som något som främst 

flickor leker med. Thomsson (2003) anser att grunden läggs till könsskillnader redan 

vid tidig ålder. Att föräldrarna skapar skillnader genom att ge barnen olika material 

att leka med under barnens uppväxt är ett exempel (Thomsson, 2003). Eftersom 

Barbiedockan inte åldras och alltid ser ung ut anser vi att det är en anledning till 

flickornas förtydligande av ålder i vår observation. De använde Barbiedockan som en 

grund för att leka farmor, syster och den unga huvudkaraktären. Medan den manliga 

dockan fick vara pojkvännen och morfar. Det vi såg var att bristen på material som de 

behövde för sin lek, fick de själva skapa genom fantasi och gjorde det tydligare med 

hjälp av dialogen mellan karaktärerna.  

 

I observationen med de två pojkarna som leker med slottet så kunde vi se att de tar 

feminint kodat material och försöker skapa en hjältehistoria där prinsen blir den som 

ska ta hand om prinsessan. Pojkarna framställer prinsessan som någon som är mer 
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underlägsen än vad de manliga karaktärerna. Det är hon som blir rädd för spökena 

och som kompensation för att de manliga karaktärerna lurat henne ska de köpa en 

present. Det som vi ser som en intressant del i observationen är tjuven som ska ta 

vagnen “för att den är snygg”. Det är ett argument vi aldrig tidigare har stött på i 

pojkars lek. Som Johansson T. (2000) beskrivning om att skillnaderna mellan könen 

har minskat, så anser vi att det kan var en bidragande orsak till att pojkarna kan 

använda sig av begrepp och material som främst används som riktade till flickor. 

 

Karlsson (2008) mer belyser svårigheterna för pojkarna att använda material som 

flickorna anser vara bara för dem och vi har sett att många författare ger exempel på 

svårigheterna att leka könsöverskridande. I både Karlssons (2008) och Davies (2003) 

studie så ser de att pojkar har svårigheter att komma in i leken och att det sker på 

flickornas villkor. Davies (2003) menar även att det är svårt för pojkar att komma in i 

en miljö där mest flickor leker. Däremot är detta lättare för flickor att leka 

könsöverskridande än för pojkar, som både Hellman (2010) och Nordberg (2005) 

menar. Hellman (2010) pekar på att det är svårare för en pojke att bryta normer nedåt 

i könshierarkin. Nordberg (2005) menar att det är svårare för en pojke att leka med en 

feminint kodad leksak än för en flicka med maskulint kodad leksak eftersom det 

feminina ses som något negativt och lyfts därför aldrig fram. Svårigheterna anser vi 

beror på att det är djupt rotat vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkar men 

vad författarna ovan menar angående pojkars svårigheter att leka med feminint 

kodade leksaker anser vi går till en viss del emot det vi såg i situationen där två 

pojkar lekte med slottet. För det första verkade de inte ha några svårigheter med att 

leka och för det andra kommenterade inte pojkarna, som kom fram till dem, leken.  

 

5.1.3 Rollfördelningen 
 

Den tredje frågan löd Hur förmedlar barnen rollerna till varandra i den fria leken? Vi 

såg i våra observationer en flicka som var tvungen att visa att hon hade kunskaper 

kring ett dataspel som de andra kunde ha nytta av, som pojkarna på förhand inte hade 
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räknat med att hon skulle ha. En annan flicka vi såg lekte med två pojkar och tog 

ledarrollen och styrde leken på det sätt hon ville att den skulle vara. 

 

Gemzöe (2002) menar att hierarkin mellan könen stödjer våra föreställningar om vad 

som är kvinnligt och manligt och det finns, enligt Johansson, B (2000) en 

förförståelse att teknik är en manlig domän. Man har alltså som Gemzöe (2002) 

menar tillskrivit män den egenskapen, i detta fall att vara teknisk och att ha kunskap 

om datorer men Johansson, B (2000) menar att denna kunskap har blivit mer allmän 

och därför har nya positioner även för flickor blivit tillgängliga. Hellman (2010) 

menar att barn kan leka könsblandat vid datorer eftersom fokus ligger på att till 

exempel lösa en uppgift och då blir könsgränserna mindre betydelsefulla och det är 

resultatet som räknas. I vår studie såg vi att en flicka fick bli ledaren för att hon hade 

kunskaperna som behövdes för att lösa uppgiften, alltså blev det mindre fokus på kön 

i vår situation.  

 

Connell (2008) skriver att det finns produktionsförhållanden, med det menar 

författaren att den uppdelning som finns i kvinnligt och manligt arbete inte är någon 

slump att män har högre positioner än kvinnor. Detta beror på den sociala 

konstruktionen av maskuliniteten som finns. I vårt fall var det istället flickor som 

hade ledarrollen och Hellman (2010) menar att barn prövar markörer för kön utan att 

direkt koppla markörerna till det som är biologiskt pojke eller flicka. Hon menar 

också att barnen testar och ifrågasätter de normer som presenteras för dem hela tiden. 

På så sätt skapar de sina identiteter och är det en trygg verksamhet vågar barnen 

prova olika roller, som Paulsson & Öhman (1999) menar. Vidare skriver Paulsson & 

Öhman att leken är ett naturligt sätt att prova olika identiteter på och i leken söker 

barnen bekräftelse. De menar att i en miljö som är trygg och accepterande vågar 

barnen prova många olika roller i lekarna. Vi anser därför att flickorna som vi såg 

som ledare var i en trygg miljö där de kunde testa olika roller i lekarna och kanske då 

kommit fram till att ledarrollen känns bra för dem.  
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Däremot ansågs, i Hellmans (2010) studie, en flicka som lekte en högljudd lek 

tillsammans med pojkar som avvikande. Flickan hade beteendet “typisk pojke” och 

en flicka i vårt fall skulle kunna betraktas på ett liknande sätt. Därför ser vi flickor, 

som tagit rollen som ledare i grupper med pojkar, som trygga barn som vågat testa 

olika roller. På grund av det ser vi även en risk att dessa flickor kan komma att 

tillhöra gruppen pojkar i barngruppen som Hellmans (2010) studie visade. Nordberg 

(2005) menar däremot att en pojkflicka ses som något positivt och får en 

marginaliserad position, hon beskriver pojkflickan som modig, orädd och tar för sig. 

En pojkflicka blir alltså mer maskulin än feminin och får därför en högre status, som 

Connell (2008) menar.  

    

Karlsson (Sandberg, 2008) skriver om pojkar som utestänger flickor. Karlsson menar 

att pojkar tycker att flickors förmågor inte räcker till och det finns ett 

meningsinnehåll som flickor inte får tillträde till på grund av kön. I våra situationer 

var fallet tvärtom och vi drar slutsatsen att flickorna fick tillträde för att de hade 

kunskaperna som behövdes.  

 

I båda fallen där en flicka sågs av oss som ledaren deltog minst två pojkar och som vi 

nämnt tidigare menar både Hellman (2010) och Nordberg (2005) att det är lättare för 

flickor att leka könsöverskridande och eftersom vi aldrig i våra observationer såg 

någon pojke vara ledare över fler än en flicka stärker det Hellmans (2010) och 

Nordbergs (2005) åsikter.   

 

5.1.4 Rollek utanför den fria leken 
  

Den fjärde frågan löd Hur visar sig rollekar i andra situationer än vid fri lek? Vi såg en pojke 

som skapade en rollek när han ritade en teckning. Han levde sig in i rollen som karaktären 

han ritade och inspirerade andra barn. Vi såg även en rollsituation vid ett bingospel. 

 

Tullgren (2003) menar att lek kan förekomma när barn ritar och att gränsen mellan lek och 

icke-lek därför är knivskarp. Markus agerande gjorde att fler barn ritade samma saker som 
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han själv och Änggård (2006) menar att anledningen till att barn skapar liknade bilder eller 

bilder under samma tema är för att skapa gemenskap och är en del av barnens kamratkultur. 

Genom att leva sig in i teckningen så gick han också in en roll. Han tog rollen som det 

monster han ritade och det anser vi kan ha varit en bidragande del till att det blev så 

intresserat för de andra barnen att rita likvärdigt som honom. Hans inlevelse inspirerade och 

skapade en nyfikenhet och vilja att vara med. 

 

I bingospelet såg vi en annan typ av situation där Fredrik och Christian improviserade fram 

en rollekssituation bara genom att göra små enkla rörelser. Kommunikationen mellan dem 

var obefintlig men trots det så lyckades de få fram en situation där det blev något som kan 

liknas med en tjuv och polis jakt. Inga hjälpmedel hade de heller, utan använde bara rörelse 

med händerna. 

 

Johansson, B nämner precis som Tullgren också om gränsen mellan lek och icke-lek. Hon 

menar däremot att den kan växla och uppfattas på olika sätt. Lek är enligt Johansson, B något 

som är roligt och på låtsas. Det vi såg i situationen med Fredrik och Christian anser vi vara 

en sådan lek som är roligt och som är på låtsas. 

 

I båda situationerna kunde vi också se ett exempel på att man kan skapa rollsituationer 

utanför den fria leken på väldigt enkla sätt. Det vi också ser är att det inte behövdes någon 

planering av hur utförandet skulle gå till, utan allt verkar ha hänt väldigt spontant i båda 

situationerna Det vi såg i de här situationerna som skiljer sig från de som var i den fria leken, 

var att de här situationerna visar tydligare hur barn kan samarbeta i leken och använda två 

personers fantasier för att skapa en lek. Det blev nästintill ett krav i dessa situationer att visa 

sin kreativitet för att leken skulle kunna fortsätta. I situationen med Christian och Fredrik 

som skedde i en planerad aktivitet så lyckades de även fortfarande hålla fokuset på den 

aktivitet som de skulle delta i.  

 

Vi anser med tanke på detta att mycket kan vara roligt och på låtsas. Alltså kan mycket vara 

lek även att rita. Eftersom pojkens kamrater började rita samma sak som honom anser vi att 

det tyder det på att de ville delta i gemenskapen. 
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5.2 Slutsats 

  
Vår studie har resulterat i är att vi fått en djupare förståelse av rollskapande i den fria 

leken vilket är uppsatsens syfte. Vi har genom denna uppsats hittat nya sätt att belysa 

skillnaderna som kan förekomma. Främst de skillnader som kan finnas mellan könen. 

Vi har försökt att få svar på varför dessa skillnader har uppstått och det har visat sig 

att de är djupare rotade i individerna än vad vi först trott. Skillnaden mellan könen 

handlar inte bara om ytliga saker som val av leksaker, val av kläder eller aktiviteter. 

Det är skillnader som startar redan i början av varje individs liv och som sedan 

förstärks av den omvärld som finns runt omkring. Det handlar om att skapa en 

identitet och kunna identifiera sig som någon, och det blir per automatik utifrån sitt 

biologiska kön. För att inte hamna utanför och ses som konstig av sin omgivning så 

väljer man att istället anpassa sig till de förväntningar som finns på hur man ska vara 

som flicka respektive pojke. Barnen är vår framtid och vi som fritidspedagoger är 

med och skapar framtidens normer och värderingar. Därför är det viktigt att vi är 

medvetna om att könsskillnader skapas i sociala sammanhang och vilka förväntningar 

som förekommer.    

 

Våra studier har också visat att det förekommer könsöverskridande lekar, där barnen 

vågat pröva lekar och leksaker som inte direkt är riktade till de kön som de tillhör, 

men det är inte helt utan problem i dessa situationer. Svårast är det för de pojkar som 

väljer att leka med leksaker som är riktade till flickor. Dels så har de problem med att 

accepteras och bli delaktiga i flickornas lek. Men de stöter även på problemet att se 

det som accepterat av omvärlden. Vi har tillskansat oss förståelsen att när barn spelar 

dataspel minskar betydelsen av kön, eftersom det är resultatet som räknas. Alla får i 

högre grad delta på lika villkor och datakunskaper är inte bundet till kön. Därför vill 

vi uppmuntra sådan teknik som bidrar till att barn leker könsöverskridande, som till 

exempel dataspel och tv-spel där individen inte har en fysisk roll.     

 

Genom våra observationer har vi fått en förståelse för vilken roll vi som pedagoger 

har i barnens rollskapande. Vi anser att vi måste vara medvetna om hur barn gör kön 
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för att vi inte ska förstärka de könsroller som finns. Eftersom våra studier visat att 

miljön och omgivningen är en central och viktig roll i skapandet så ser vi det som en 

viktig punkt att ta med sig ut i arbetslivet. Genom att skapa en trygg miljö där barnen 

får möjlighet att pröva och skapa olika identiteter, så kan vi bidra till att barnen 

utvecklas. En trygg miljö anser vi är där alla individer kan vara öppna mot varandra 

och materialet inbjuder till fantasifulla lekar. 

 

Vi har fått en ny förståelse av rollskapande och det har vidgat vår förståelse i och med 

arbetet med vår studie. Vi har sett att den kan förekomma på andra ställen än i den 

fria leken. Det har gjort att vårt begrepp på vad som är lek har fått en större betydelse. 

Att sitta med några kamrater och rita eller spela ett dataspel kan vara en version av 

rollskapande och ett sätt att samtidigt skapa gemenskap. 

  

5.3 Avslutning 
  

Fagrell (2000) som skrivit en avhandling om kvinnligt och manligt i relation till 

kropp, idrott, familj och arbete utfärdar en varning i sitt förord som lyder: 

  
“Ge er inte i kast med detta ämne. Välj något annat. Ta vad som helst. Varför 

inte grodors kärleksliv eller effekten av intervallträning. Eller något liknande… 

men inte kvinnligt och manligt. Lova det! Man blir nämligen beroende. Man 

kommer inte ur det, Man blir förbannad också. Man blir besviken. Man blir 

upprymd. Man blir glad. Man blir fylld av nyfikenhet. Man blir… .. Men hur 

man än vrider och vänder på det här med kvinnligt och manligt så är det svårt 

att vrida rätt.” (Fagrell, 2000, s. 7) 

  

Detta anser vi är en mycket klok varning, vi upptäckte tidigt i vårt arbete att det är 

beroendeframkallande och skapar en känsla av ilska. Då man ser hur mycket 

olikheter det finns och främst hur mycket saker man har tagit för givet och vilken 

djupt rotad tradition det finns att man ska vara på ett visst sätt beroende på vilket kön 

man tillhör. 



51 
 

5.4 Fortsatt forskning 
  

Efter sammanställningen av empirin såg vi att det förekom fler pojkar än flickor i 

våra observationer och det vi tycktes se under observationerna var att de flesta flickor 

satt och ritade eller någon annan estetisk aktivitet medan pojkarna lekte mer i 

grupper. Varför det var så har vi inte gått in på men det skulle vara intressant att 

fördjupa sig mer i. 

  

Sedan hoppas vi att vårt arbete kan inspirera till fortsatt forskning, eftersom vi inte 

har hittat så mycket forskning som är gjord om den fria leken och speciellt om 

rollekar. Dessutom så anser vi att det finns ett behov av mer forskning och studier om 

fritidshemmet, då majoriteten av allt som finns är gjorda i grundskolan eller på 

förskolan. Att bidra till ny forskning kring fritidshemmet skulle även stärka yrkets 

legitimitet anser vi. 

  

Vi har en förhoppning om att fler vågar ta sig tid att fördjupa sig i genus, detta 

beroendeframkallande ämne och vågar bli arga. 
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Bilaga 1 
 

Till vårdnadshavarna till barnen på fritidshemmet 

 
Vi är två studenter som läser till fritidspedagog på Umeå universitet. Vi heter Ann Marklund och Erika 

Johansson och skriver vårt examensarbete om den fria leken på fritidshemmet. Vi önskar genomföra 

deltagande observationer med en barngrupp för att se hur barnen agerar i den fria leken. Ingen 

inspelning kommer att ske utan vi tänker sitta och titta samt göra anteckningar på det vi ser. I fall 

något/några barn väljer att inte delta i undersökningen observerar vi en grupp där alla fått 

godkännande. 

 

Vi kommer genomföra våra observationer på fritidstid under en eller två dagar under vecka 47 

alternativt vecka 49. Vi har varit i kontakt med personalen på fritidshemmet och de är positiva till att 

vi gör undersökningen hos er. 

 
Vi vill understryka att deltagandet är helt frivilligt och att alla deltagare i observationerna kommer att 

vara anonyma. Det är möjligt att när som helst under arbetets gång att avbryta sin medverkan i 

undersökningen. Vi kommer att vara väldigt noggrann vad gäller detta och ingen kommer att ha någon 

möjlighet att spåra resultaten till vare sig individer eller till skolan. 

 

För mer information kring forskningsetiska principer - http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 
Vi vill att ni kryssar för det alternativ ni har valt och skriver under och lämnar till fritidspersonalen så 

fort som möjligt. Det räcker med en vårdnadshavares underskrift. 

 
() Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 

() Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

 
_____________________________ ____________________________ 

Datum/Vårdnadshavarens underskrift Datum /Vårdnadshavarens underskrift 

Om ni har frågor kan ni kontakta oss: 

Erika Johansson johansson-erika@hotmail.com xxx-xxxxxxx 

Ann Marklund ann-marklund@hotmail.com xxx-xxxxxxx 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Bilaga 2 
Till vårdnadshavarna till barnen på fritidshemmet 

 

Hej! 

 

Jag är en student som läser till fritidspedagog på Umeå universitet. Jag heter Erika Johansson 

och håller på att skiva mitt examensarbete om den fria leken på fritidshemmet tillsammans 

med en annan student. Jag önskar genomföra deltagande observationer med en barngrupp för 

att se hur barnen agerar i den fria leken. Ingen inspelning kommer att ske utan vi tänker sitta 

och titta samt göra anteckningar på det jag ser. I fall något/några barn väljer att inte delta i 

undersökningen observerar jag en grupp där alla barn fått godkännande. 

 

Jag kommer genomföra observationerna på fritidstid en eller två dagar under en vecka 

framöver. 

 

Jag vill understryka att deltagandet är helt frivilligt och att alla deltagare i observationerna 

kommer att vara anonyma. Det är möjligt att när som helst under arbetets gång att avbryta sin 

medverkan i undersökningen. Jag och min medskribent kommer att vara väldigt noggrann 

vad gäller detta och ingen kommer att ha någon möjlighet att spåra resultaten till vare sig 

individer eller till skolan. 

 

För mer information kring forskningsetiska principer - http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Jag vill att ni kryssar för det alternativ ni har valt och skriver under och lämnar till 

fritidspersonalen så fort som möjligt. Det räcker med en vårdnadshavarens underskrift. 

() Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 

() Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 
_____________________________   ____________________________ 

Datum/Vårdnadshavarens underskrift Datum /Vårdnadshavarens underskrift 

Om ni har frågor kan ni kontakta mig: 

Erika Johansson johansson-erika@hotmail.com xxx-xx xx xxx 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Bilaga 3 
 

Till vårdnadshavarna till barnen på fritidshemmet 

 

Hej! 

 

Jag är en student som läser till fritidspedagog på Umeå universitet. Jag heter Ann Marklund 

och håller på att skiva mitt examensarbete om den fria leken på fritidshemmet tillsammans 

med en annan student. Jag önskar genomföra deltagande observationer med en barngrupp för 

att se hur barnen agerar i den fria leken. Ingen inspelning kommer att ske utan vi tänker sitta 

och titta samt göra anteckningar på det jag ser. I fall något/några barn väljer att inte delta i 

undersökningen observerar jag en grupp där alla barn fått godkännande. 

 

Jag kommer genomföra observationerna på fritidstid en eller två dagar under vecka...... 

 

Jag vill understryka att deltagandet är helt frivilligt och att alla deltagare i observationerna 

kommer att vara anonyma. Det är möjligt att när som helst under arbetets gång att avbryta sin 

medverkan i undersökningen. Jag kommer att genomföra observationerna i enlighet med de 

forskningsetiska principer som satts upp av vetenskapsrådet. Dessa finns att läsa på: 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Jag vill att ni kryssar för det alternativ ni har valt och skriver under och lämnar till 

fritidspersonalen senast den..... 

 

Det räcker med en vårdnadshavarens underskrift. 

() Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 

() Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 
 

_____________________________   ____________________________ 

Datum / Vårdnadshavarens underskrift Datum / Vårdnadshavarens underskrift 

Om ni har frågor kan ni kontakta mig: 

AnnMarklund: ann-marklund@hotmail.com xxx-xx xx xxx 



Bilaga 4 
Observationsblankett 

Vad? Vem? Hur? Övrigt? Genomförandet? 

     

 

 


	titel
	Sammanfattning
	ex-1
	Bilaga

