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UTIFRÅN ETT GENUS OCH KULTURELLT PERSPEKTIV* 
 

Reza Darvishian 
 
 

 
Könsroller är något som barn i tidigt ålder lär sig av föräldrar och 
samhället. Kulturella processer påverkar de samhällen vi lever i. 
Syftet med studien var att undersöka hur flickor och pojkar berättar 
och tänker om leken, sin egen och det andra könets samt studera om 
det finns kulturella skillnader mellan flickors och pojkars lek. 
Sexton barn, 8 flickor och 8 pojkar, i åldern fem till sex år 
intervjuades. Fyra flickor samt fyra pojkar kom från en svensk 
kultur. Fyra flickor respektive fyra pojkar hade en annan kulturell 
bakgrund, mestadels arabisk. Datainsamlingen utfördes genom 
semistrukturerade intervjuer. Tematisk analys användes för att 
bearbeta data. Resultatet visade att flickorna lekte familjerelaterade 
lekar, medan pojkarna lekte konstruktionslekar och aggressiva lekar. 
Flickorna valde i större utsträckning än pojkarna, springlekar som 
sin favoritlek. Flickorna valde att leka med flickor och svenska 
pojkarna valde att leka med pojkar. Däremot valde pojkarna med 
annan kulturell bakgrund att leka med bägge könen. Både flickorna 
och pojkarna hade en god uppfattning om det andra könets lek. 
Barnens språkliga förmåga varierade, varför intervju som metod att 
studera små barns uppfattning i olika frågor har sin begränsning. 

 
 
Idag är barndomen förknippad med lek och utbildning snarare än med arbete och försörjning 
vilket var fallet i det förindustriella samhället (Ariés, 1982). Redan i förskolan har flickor och 
pojkar ofta normer och värderingar för vad som är rätt och fel. Dessa värderingar kommer 
ursprungligen från föräldrar och syskon. (Langlois och Downs, 1980, refererat i Knafo, 
Iervino och Plomin 2005) menar att föräldrar, men även kamrater och lärare belönar 
könstypiska beteenden hos barn dvs att pojkar ska utföra typiskt manliga sysslor och flickor 
typiskt kvinnliga. Beteenden som avviker från dessa värderingar kritiseras och bestraffas, 
särskilt hos pojkar. Rithander (1997)b. däremot påpekar att media bidrar till att skapa bilden 
av flickor och pojkar, vilket påverkar barnens val av leksaker och aktiviteter. Barn lär sig 
snabbt vilka lekar som förknippas med flickor respektive pojkar. Individer som avviker från 
mönstret riskerar att bli utfrysta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tack Professor Gunilla Preisler, för din sakliga hjälp.  
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Genus perspektiv 
Genus kommer från latinet, och betyder börd, släkte och kön. Könsroller är de roller som 
kvinnor och män har i samhället. (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). 
 
Redan vid två års ålder är många barn medvetna om sitt kön. Vid samma ålder föredrar de 
ofta leksaker som förknippas med det egna könet (Campbell, Shirley & Caygill, 2000 
refererat i Knafo, Iervolino & Plomin, 2005). När barnet befinner sig i 3-4 årsåldern börjar de 
utveckla en uppfattning om vilka könsroller de förväntas ha. Redan i denna ålder föredrar 
barn lekkamrater av samma kön (Maccoby, 1998, refeterat i Knafo, Iervolino & Plomins, 
2005). Barn lär sig såldes snabbt att inta positioner som flicka eller pojke. Att misslyckas med 
att inta sin position eller att inta fel position räknas som ett socialt misslyckande. Men det är 
inte individer som tvingar barn att leva inom vissa mönster utan samhällets strukturella 
uppbyggnad. Samhället påverkar oss alla, inte minst genom språkliga interaktioner i vår 
strävan att bli sedda och accepterade (Rithander, 1997)a.  
 
Flera tidigare studier visar vilka lekar flickor och pojkar föredrar, samt vilka redskap de 
använder sig av i leken. Flickor leker vanligen familjelekar och rollekar, vilka ofta har ett 
omvårdande tema (Rithander, 1997)b. Flickor använder sig vidare ofta av dockor och 
köksutrustning (DiPietro, 1981; Humphreys & Smith, 1984; Pellegrini & Smith, 1998 
refererat i Knafo, Iervolino & Plomin 2005).  Pojkar väljer vanligen konstruktionslekar, som 
att t.ex. bygga med lego. Pojkarnas fantasilekar handlar ofta om faror och äventyr. Pojkar 
leker gärna hårda och aggressiva lekar, som över lag är mer våldsamma än flickors lek (Dunn 
& Hughes, 2001, refererat i Knafo, Iervino & Plomin, 2005). De leker t.ex. krig och brottas i 
syfte att pröva varandras krafter (Rithander, 1997)b. Pojkars lek är ofta fysiskt aggressiv och 
innefattar ofta ett risktagande beteende (Byrnes, Miller, & Schafer, 1999, refererat i Knafo, 
Iervolino & Plomin 2005). I en studie av Beneson, Apostoleris och Parnass (1997) belyses 
skillnader i hur flickor och pojkar väljer att leka med olika typer av leksaker, samt olika 
aktiviteter. Pojkar visade sig föredra mer informella lekar, vilka kräver många aktörer. Flickor 
föredra informella lekar som inte kräver mer än en eller två personer. Flickors och pojkars 
lekval följer ofta en traditionell inriktning på kvinnliga/manliga områden (Kvalheim, 1981, 
refererat i Månsson 1996). Könsskillnader är inte bundna till specifika aktiviteter utan snarare 
till mer fundamentala skillnader i olika stilar av interaktion. Pojkar engagerar sig mer i 
koordinerade gruppaktiviteter. Detta förekommer oftare efter 5 årsålder än före. 
Könsskillnader och gruppinteraktion verkar inte vara beroende av vilka typer av leksaker eller 
utrustning som finns tillgänglig. Gruppinteraktion påverkas inte av antalet barn som deltar 
(Beneson, Apostoleris, Parnass, 1997). Flickor leker helst i mindre grupper, medan pojkar 
föredrar att leka i större grupper. Konkurrens spelar stor roll i pojkarnas kontakt med varandra 
och pojkar är överlag mer tävlingsinriktade än flickor (Rithander, 1997)b. 
 
Kulturellt perspektiv 
Kulturella processer påverkar de samhällen vi lever i. Kultur är en förfining inom ett helt folk, 
en folkgrupp eller en samhällsklass inom ett visst område av den mänskliga sammanlevnaden, 
men är även ett allmänt tillstånd ur synpunkt av förfining i uppträdande, umgängessätt etc. 
(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ De kan vara svåra att lägga märke till och svåra att förstå. 
Barn har däremot väldigt lätt för att upptäcka kulturella processer och ta efter beteenden 
(Rogoff, 2003). 
 
Barns tillvaro i olika delar av världen skiljer sig avsevärt. I västvärlden går barn ofta på dagis 
och förskola. Där präglas tillvaron av lek och inlärning och barnen förbereds inför att börja 
skolan. I Afrika är det vanligt att små barn springer ärenden eller på andra sätt hjälper till med 
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hushållet. Många barn är redan vid tre års ålder duktiga på trädgårds- och hushållssysslor och 
de kan ha ansvar för sina yngre syskon (Rogoff, 2003). Barnen har tid till att leka, men leken 
är en del av det dagliga arbetet. Barn och vuxna blandar arbete med sång, skämt och 
konversation. Istället för att ta hand om dockor tar barnen hand om riktiga bebisar (Rogoff, 
2003). Kulturella processer skapar skillnader i hur barnens inlärningsmöjligheter är 
strukturerade. I vissa kulturella system har barn möjlighet att lära genom observation, för att 
senare delta i vuxenaktiviteter i samhället. Detta kulturella mönster skiljer sig starkt från den 
västerländska modellen, där barn är separerade från vuxna aktiviteter i samhället. Här 
förbereds barnen hemma och i skolan, för att senare träda in i vuxenvärlden (Rogoff, 2003). 
Man använder sig av beröm för att motivera barnen. Istället för att barnen deltar i 
vuxenaktiviteter, engagerar sig vuxna i barnfokuserande aktiviteter ex spel och konversationer 
i barnorienterade ämnen. Denna kontrast kan relatera till ett bredare historiskt mönster, där 
industrialisering och organiseringen av människor i byråkratiska institutioner spelar in 
(Rogoff, 2003). 
 
Kognitivt perspektiv 
Barn är aktiva och kunskapssökande från födseln. Erfarenheter av omvärlden förändrar barns 
mentala struktur samtidigt som barnet bearbetar dessa erfarenheter. Barns identitetsutveckling 
sker genom att barnet aktivt söker efter egenskaper och beteenden som sedan imiteras. Genom 
imitationen kan barnet identifiera sig, vilket leder till att drag i barnets personlighet utvecklas 
(Piaget, 1968). 
 
Människan föds aktiv och social. Hon använder sig av intelligens för att anpassa sig till 
omgivningen. Detta kallas för människans adaptationsprocess. Adaptationsprocessen består 
av en växelverkan mellan assimilation och ackommodation. I assimilationsfasen använder 
människan redan befintliga scheman i en ny situation. I ackommodationsfasen stöter barnet på 
en ny företeelse i sin omvärld som inte låter sig tolkas med hjälp av assimilation. Vilket leder 
till att barnets inre struktur förändras och anpassas till den nya erfarenheten. Processerna 
pågår livet ut, men det är endast under barndomen som de leder till direkta förändringar av 
den mentala apparaten hos individen (Piaget, 1968). 
 
Det sensomotoriska stadiet som sträcker sig från 0-2 år kännetecknas av att barnet söker sig 
utåt och gör erfarenheter i omgivningen. Samtidigt söker barnet sig inåt och gör erfarenheter i 
den egna kroppen, med utgångspunkt i reflexerna. Barnet kan inte skilja en handling från det 
föremål som används och har ingen objektkonstans. Föremål uppfattas beroende på vilket håll 
de ses från. Barnets sociala och känslomässiga mognad ökar vartefter barnet blir äldre. Vilket 
leder till en starkare och säkrare jaguppfattning (Piaget, 1968). När barnet är 7-8 månader 
gammalt, börjar det uppfatta att andra människor har en inre psykisk värld. I denna ålder 
börjar spädbarnet gradvis upptäcka att inre subjektiva upplevelser går att dela med andra 
(Havnesköld, 1997). 
 
I slutet av det sensomotoriska stadiet kan barnet pröva sina handlingar i tanken (Piaget, 1968). 
Barnet börjar utveckla empati och könsidentiteten blir helt stabiliserad (Havnesköld, 1997). 
Under det andra levnadsåret början barnet med fantasilekar och symbolanvändningar. Barnet 
kan nu också imitera andra personer. 
 
Den preoperationella perioden sträcker sig från 2-7år. I ålder 2-4 år, präglas barnets tänkande 
av egocentrism. Barnet har mycket svårt att inta andra människors perspektiv och är helt 
omedvetet om sin egocentrism. Vilket leder till att barnet uppfattar föremål endast från sitt 
eget synsätt. Barnets tänkande är ofta magisk, dvs. kan inte skilja mellan tanken på en 
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handling och själva handlingen. Barnet tolkar händelser utifrån ett orsaks- och verkan 
perspektiv (Piaget, 1968). I 3-4 års ålder börjar barnet se händelser i 
”historieberättandestrukturer” och kan då via språket skapa sig en egen verklighet. Efterhand 
ökar barnets förmåga att skapa historier. Barnet blir allt skickligare på att återge 
historieberättande strukturer, som stämmer med den allmänna och egna uppfattningen om 
verkligheten (Havnesköld, 1997). Tiden från 4-7 års ålder kallas den intuitiva perioden. I 
perioden har barnet svårt att se sammanhang och diskuterar ofta utifrån en del av situationen. 
Tänkandet är fortfarande centrerat och barnet har svårt att tänka reversibelt. Barnet är nu 
mycket uppmärksamt på vuxna, genom imitation och identifikation internaliseras normer 
(Piaget, 1968). 
 
Samhällskulturellt perspektiv 
Till skillnad från Piaget hade den sovjetiska synen en samhällskulturell fokus. Vygotsky 
(1981) som kom att representera denna senare riktning menar att genom samspel med 
omgivningen blir barnet delaktig i den allmänna kulturen och blir sedan social. Under 
utvecklingen lär sig barnet kulturella erfarenheter och kulturella vanor. Han menar att grunden 
för barnets skapande finns redan i leken. I leken tolkar barnet sina upplevelser och ger de liv. I 
leken berättar barnet en historia. Han ser leken som en kombination mellan fantasi och 
verklighet (Vygotsky 1981, refererat i Jorup & Preisler, 2001). För honom är leken en 
möjlighet att skapa illusoriskt förverkliga önskningar. Med hjälp av fantasin styr barnet sedan 
leken. Fantasi är enligt honom inte medfött, utan kommer ur handling. I fantasin använder 
barn inte endast egna erfarenheter, utan också andras erfarenheter och historiska minnen och 
berättelser. Fantasins överdrifter är lika viktiga i konst och vetenskap, som i leken. Han menar 
att fantasin är en form av medvetande. Det som formas i fantasin utgår inte bara i en betydelse 
från verkligheten, utan påverkar också denna verklighet. När det gäller leken menar Vygotsky 
(1981)att leken är en målstyrd aktivitet. Men barnet leker utan att förstå eller vara medveten 
om lekaktivitetens motiv . För att sedan gemensam lek ska utvecklas måste barnet anpassa sig 
till vissa sociala regler samt till de förväntningar som rollen kräver. Han menar att leken 
struktureras utifrån förväntningar i vuxenvärlden (Vygotsky 1981, refererat i Jorup & Preisler, 
2001). 
 
Människans utveckling är en kulturell process. Att vara människa innebär möjligheter och 
begränsningar som stammar från en lång historia av mänsklig praxis. Samtidigt anpassas 
människans kulturella och biologiska arv beroende på yttre omständigheter. Människor 
utvecklas som deltagare i kulturella gemenskaper menar Ambjörnson (2006). I en medelklass 
i USA anser man oftast inte att barn är kapabla till att ta hand om sig själva eller att passa 
andra barn före 10 års ålder, ibland ännu senare. I Storbritannien anses det opassande att 
lämna ett barn under 14 års ålder utan vuxet övervakande. I många samhällen världen över, 
börjar barn ta ansvar för sina yngre syskon vid en ålder av 5-7 år. Könsskillnader grundar sig 
både på biologiskt och kulturellt arv (Ambjörnson et al, 2006). 
 
Vuxenvärlden styr en stor del av barnkulturen. Styrningen kan se olika ut. Genom sina 
attityder kan vuxna leda, lotsa och lyssna på barn. Den vuxna världens ambitioner styr 
barnkulturen. Vuxna har ansvar för barnens väl, växande, fysiska och deras psykiska 
välbefinnande. Genom vuxna lär sig barnet hur världen fungerar. Något som inte ofta 
uppmärksammas är att vaggvisor, ramsor, pekböcker och leksaksskulpturer i parker är konst. 
Det finns ingen absolut gräns mellan konst och kultur. Genom att leka bearbetar och härmar 
barn ex en teaterföreställning. Ordet pedagog betyder ordagrant ”den som leder barnet” 
Föräldrar och lärare som dagligen lever och arbetar med barn tar initiativet. Målet med en färd 
är förutbestämt, den vuxna har initiativet (Ambjörnson et al, 2006). 
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Språket och tänkandet 
För Vygotsky (1981) kommer socialt samspel före tänkande och språk. Han menar att språket 
ursprungligen kommer till för kommunikation mellan barnet och människorna omkring det . 
Sedan därefter omformas det till vad han kallar för ”inre språk”, som är grunden för barnets 
eget tänkande. Han menar att källan till språk som tänkande är barnets relation till 
människorna omkring det. Han menar att barn är mindre fantasifulla än vuxna, hans poäng är 
att fantasin har sin grund i erfarenheter av verkligheten. (Vygotsky 1981, refererat i Jorup & 
Preisler, 2001). När det gäller barns berättande bygger det förutom grammatisk struktur också 
på en kunskapsbas. Det är i åldrarna mellan 3 till 5, som barn brukar lära sig konstruera en 
berättelse. Under dessa år utvecklas kompetens inom social kognition, intersubjektivitat, 
konversationsförmåga (Sawyer, 1997, refererat i Jorup & Preisler, 2001). Fyraåringar vill veta 
vad huvudpersonen i handlingen vet, tänker och känner. Men även om fyraåringarnas historia 
förbättras efter 4 års ålder så saknar deras berättelser inramning och mål. Dessa kommer att 
utvecklas vid 6 års ålder (Jorup & Preisler, 2001).   
 
Att intervjua barn 
Det finns ingen absolut gräns mellan vuxet tänkande och barnsligt tänkande, däremot finns 
det tankeformer som är karaktäristiska för barns tänkande. Kognitiv egocentrism är en relativ 
oförmåga att inta andras perspektiv. Animism, participation och magi är idén om att allt 
hänger samman. Idén om vuxen insyn handlar om tanken att vuxna på magisk väg vet och 
förstår barns tankar. Finalism är idén om att allt har ett syfte (Piaget, 1972, refererat i Rudh, 
2002). Både vuxna och barn använder sig av ett barnsligt tänkande. Vid trötthet är 
sannlikheten högre för att vuxna använder någon av dessa barnsliga tankeformer (Rudh, 
2002). 
 
Att genomföra intervjuer med barn är svårt arbete. Under processen är det viktigt att vara 
tydlig och anpassa sitt ordval efter barnets förmåga. Frågorna bör vara klara, entydiga och 
öppna. Ibland är indirekta, avsiktligt naiva frågor, bättre än direkta, särskilt då det gäller ett 
känsligt ämne. Att uppmana barnet att berätta kan ibland vara att föredra framför att ställa 
frågor. Följdfrågor är nödvändiga för att kunna skapa en sammanhängande framställning 
(Rudh, 2002). Intervjupersonen har ett inflytande på samtalssituationen och det finns en risk 
för att barnens utsagor tolkas i enighet med egna önskningar och hypoteser. Små barn har 
ännu inte en fullt utvecklad verbal förmåga, något som kan variera från barn till barn (Rudh, 
2002). En intervju med barn är en efterhandskonstruerad verbal version av ett barns 
erfarenheter. Ibland kan språket fungera idealt och fånga alla aspekterna av erfarenheter, 
känsloupplevelser, perception och kognition. Vanligtvis fångar språket endast delar av barnets 
erfarenhet och ibland kan språkupplevelsen vara motsägande den ursprungliga ickeverbala 
erfarenheten (Havnesköld, 1997).   
 
Forskningar om barns tänkande, språk, och lek, likheter och skillnader mellan flickors och 
pojkars lek har kommit att intressera mig, liksom skillnader och likheter i lek hos barn från 
olika kulturer. Detta på grund av två orsaker, dels för att jag är intresserad av manligt och 
kvinnligt och dels för att jag har själv utländsk bakgrund.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur flickor och pojkar berättar och tänker om leken, sin 
egen och det andra könets samt om det finns kulturella skillnader mellan flickors och pojkars 
lek. Avsikten är också att studera hur information man får av barnen och vad för typ av data 
som man kan samla in genom intervjuer med barn i fem års ålder.  
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I av förstudie till C-uppsatsen, intervjuades åtta barn, fyra flickor och fyra pojkar, enbart från 
en svensk kultur (Gréen, 2006). Resultatet stämde överens med (Campbell, Shirley och 
Caygills, (2002) som fann att barn redan i två års ålder är medvetna om sitt kön och dessutom 
väljer leksaker som ”tillhör” deras kön. Mot bakgrund av förstudien om hur flickor och pojkar 
leker, vill jag nu fördjupa mig i ämnet.  
 

Metod 
 

Deltagare 
Deltagarna var åtta flickor och åtta pojkar i åldern 5-6 år. Fyra flickor och fyra pojkar var 
födda och uppvuxna i Sverige med minsten svenskfödd förälder. Fyra flickor, och lika många 
pojkar hade föräldrar som härstammade från ett annat land än Sverige. (De hade olika 
kulturell bakgrund, mestadels araber).  
 
Datainsamling 
Urvalet av deltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval. Tre förskolor valdes ut till 
studien, en belägen i centrala Stockholm, och två i utkanten av Stockholm. Förskolorna 
besöktes först för att presentera studien, samt för att lämna en samtyckesskrivelse (bilaga 1) 
som delades ut till barnens föräldrar.  
 
Föreståndarna på respektive förskola valde ut ett barn i taget utifrån våra önskemål (om åldern 
5-6 år samt svensk eller annan kulturell bakgrund). Därefter presenterade personalen på 
förskolan för barnen vad intervjuerna skulle handla om. Antalet barn var begränsat, pga. 
bristen på barn i 5-6 års ålder på förskolorna. 
 
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. På den första förskolan 
intervjuades fyra barn. En intervju gick inte att använda då barnet i fråga var alltför blygt för 
att prata med oss. Därefter utfördes åtta intervjuer på en andra förskola, belägen i utkanten av 
Stockholm. På denna förskola hade föräldrar gett sitt samtycke och då genomfördes åtta 
intervjuer. Någon speciell process för i vilken ordning barnen intervjuades förekom inte. 
Därefter intervjuades barnen enskilt. Varje intervju tog cirka mellan 5 till 10 minuter. Före 
samtliga intervjuer presenterades de etiska riktlinjerna. Ytterligare tre intervjuer genomfördes 
på en tredje förskola. Kravet på samtycke från föräldrarna till barnen medförde att varje 
förskola fick besökas två gånger. Vid flera tillfällen förekom hinder på grund av föreståndares 
reservationer gentemot intervjuer av barnen. Ett annat problem var att många daghem saknade 
förskoleverksamhet eller inte ville delta pga. tidsbrist. Efter det att lämnat 
samtyckesskrivelsen, kontaktades respektive förskola per telefon för att få tid och datum för 
genomförandet av intervjuerna 
 
Analys  
Jag har använd mig av tematiskt analys. Efter att intervjuerna hade spelats in på band skrevs 
materialet ut på dator. Därefter lästes intervjuerna igenom för att få en god överblick av 
materialet. Sedan granskades texten noga och nyckelord som bedömdes som relevanta för 
frågeställningen skrevs ned. Därefter sorterades nyckelorden utifrån olika preliminära teman. 
Allt text som hörde till varje enskilt tema placerades in under detta. Sedan läste materialet 
genomen en sista gång för att säkerställa att ingen viktigt information hade förbisetts. Därefter 
fick varje tema en rubrik. Slutligen sammanfattades materialet under varje tema med egna ord 
Langemar, P. (2005).  De teman som användes var: Favoritleksaker; Favoritlek; Att leka med 
både pojkar och flickor och uppfattning om det andra könets lek. 
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Etik    
Föreståndaren på respektive förskola delade ut ett brev med information till föräldrarna 
(bilaga 1) där studien och dess syfte beskrevs. På så sätt kunde föräldrarna avgöra om deras 
barn skulle medverka i studien. Information om studien presenterades för barnen av 
förskolepersonal, därefter fick barnen frivilligt anmäla sig. Intervjudeltagare valdes sen ut 
bland de frivilliga av föreståndaren. Före intervju nämndes var vi kom ifrån och vad frågorna 
skulle handla om.  
 

Resultat 
 
Favoritleksak 
Av intervjuerna med de åtta flickorna framkom att de föredrog leksaker som förknippas med 
typiska flickleksaker, såsom dockor, leksaksdjur och bokmärken. Detta gällde oavsett 
kulturell bakgrund. Motiveringar till favoritleksaker kunde vara: 
 
”… för att man kan fläta håret på dockorna.”  
 
”… för att ponnyn är söta.” 
 
Av intervjuerna med samtliga pojkar framkom att de föredrog leksaker som förknippas med 
typiska pojkleksaker, såsom leksakspistoler och lego. De valde således hårda och mer 
våldsammare leksaker. Detta gällde oavsett kulturell bakgrund. 
 
Motiveringarna kunde vara: 
 
”… för att man kan slåss, eller ”fightas.” 
 
”… för att man vill göra likadant som karaktärer gör på Tv och i filmen ”Star Wars.” 
 
 ”… för att jag tycker om leken därför att den roar de andra barnen.”  
 
”… de som leker med pistolen skjuter inte på de andra barnen säger de. De skjuter bara så             
      På luften.” 
 
”… om någon vill att det ska komma ljud, då kommer det inte ljud om man skjuter i luften. Då   
      Skjuter man bara rakt fram. Pang.” 
 
Men hos pojkarna förekom också mjukare leksaker bland favoritleksaker som att leka 
mamma, pappa, barn lek och leka med nallar. Motiveringar kunde vara: 
 
”… jag vill leka med mjuka leksaker för att dom är så mjuka.” 
 
 
Favorit lek 
Av intervjuerna med flickorna framkom att de föredrog relationsinriktade lekar som att leka 
mamma och pappa-barn. Detta gällde oavsett vilken kulturell bakgrund de hade. Även 
konstruktionslekar som att leka med lego och klistra och klippa angavs. De föredrog att leka 
med mjuka föremål. Deras lekar var typiskt flickaktiga som t.ex. att leka prinsessa. Hos 
flickorna kunde man se att de valde lekar som var konstnärliga som att måla och leka affärer 
och bygga pappersslott. Detta gällde oavsett kulturell bakgrund . Motiveringar kunde vara: 



 9 

 
 
”… jag tycker om att leka prinsessa för att man får leka och dansa och göra balett och ha 
     roligt.” 
 
Av intervjuerna med flickorna framkom att de föredrog aktiva lekar. De flesta flickorna med 
svensk kulturell bakgrund, och hälften av flickorna med en annan kulturell bakgrund hade 
springlekar som favorit lek. Kull och ”is och sol” är exempel på lekar som flickorna tyckte 
om. Burken var en annan favorit lek. Motiveringar kunde vara: 
 
”… för att när man leker Burken kan man bli jagad.” 
 
”… för att när man leker kull kan man springa och bli jagad.” 
 
Inte någon av flickorna i studien nämnde aggressiva lekar bland sina favoritlekar.  
 
Motiveringar till att flickorna inte tyckte om aggressiva leker kunde lyda: 
 
”… för att man kan göra illa sig.” 
 
Av intervjuerna med pojkarna framkom att de föredrog att leka konstruktionslekar och 
aggressiva lekar. Deras lekar var typiskt manliga och hårda.  Pojkarna berättade att de tyckte 
om att spela fotboll, leka med bilar, lego, robot, bygga slott på mattan, leka med pinnar, skjuta 
med en leksakspistol, leka med robot och leka ”Star Wars.” Detta gällde oavsett kulturell 
bakgrund. Däremot valde ingen av pojkarna med annan kulturell bakgrund än svensk, någon 
familjerelaterad lek som favorit lek.  
Motiveringar kunde vara: 
 
”… man kan leka med lego för att man kan bygga så många grejer.” 
 
”… man kan leka med pinnar för att man kan bygga koja i skogen.”  
 
”… de tycker om att leka aggressiva lekar som ”Star Wars” för att man kan slåss.” 
 
”… för att jag vill träna och bli duktig inför fotbollsskolan.”  
 
 
Att leka med både pojkar och flickor 
Av intervjuerna med flickorna med svensk kulturell bakgrund framkom att de flesta föredrog 
föredrog att leka endast med flickor. Flickorna tyckte om att bygga saker i papper tillsammans 
med sina tjejkompisar. Men det förekom i ett fall att en flicka tyckte om att lek med båda 
könen.  
 
Hennes motivering var: 
 
”… för att man får flera kompisar och vänner.”   
 
Av intervjuerna med flickorna med en annan kulturell bakgrund framkom att de föredrog att 
leka enbart med flickor. 
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Motiveringar kunde vara: 
 
”… för att de leker bäst.” 
 
”… för att flickor har långt hår.”  
 
”… för att de vill ha en tjejkompis.” 
 
Av intervjuerna med pojkarna med svensk kulturell bakgrund framkom att de flesta tyckte 
bäst om att leka med pojkar. Endast en pojke tyckte bäst om att leka med både flickor och 
pojkar. För pojkarna med en annan kulturell bakgrund var det tvärtom. De flesta av pojkarna 
tyckte bäst om att leka med båda könen, medan en pojke tyckte bäst om att leka med andra 
pojkar.  
 
Pojkarna i studien tyckte om att klippa och klistra tillsammans med sina killkompisar. 
Pojkarna berättade att de helst lekte med pistoler tillsammans med flickorna. Kurragömma 
och tafatt var lekar som flickorna och pojkarna lekte tillsammans. Motiveringar kunde vara:   
 
”… för att man kan springa så fort och sen kan man ta någon.”. 
 
Andra lekar som pojkarna brukade ägna sig åt var att spela fotboll, tillsammans med både 
flickor och pojkar. Men de föredrog att spela tillsammans med pojkarna. Motiveringar kunde 
vara: 
 
”… för att det är svårare att spela med flickorna, eftersom de är bättre på fotboll.” 
 
 
Uppfattning om det andra könets lek 
Av intervjuerna med flickorna med svensk kulturell bakgrund framkom att pojkarna på dagis 
lekte ”Star Wars”, ”Harry Potter”, ”monster och isfruar” och ”is och sol”. Samtliga flickor 
kände till minst en lek som pojkarna brukade leka på dagis. Pojkarna lekte enligt flickorna i 
intervjun: ”Star Wars”, ”Harry Potter”, pirat, karate och byggde saker, dvs. flera av lekarna 
var aggressiva lekar.  
 
Av intervjuerna med flickorna med annan kulturell bakgrund framkom att pojkarna byggde 
saker, lekte med djur, lekte pirat men även lekte karate. Hälften av flickorna visste inte vad 
pojkarna lekte på dagis.  
 
Av intervjuerna med pojkarna med svensk kulturell bakgrund framkom att flickorna på dagis 
lekte prinsessa, mamma, pappa, barn och tafatt. Pojkarna med en annan kulturell bakgrund 
nämnde att flickorna cyklade, lekte med bilar, spelade fotboll och lekte kurragömma. 
 
Barnets språk vid intervju  
Detta är ingen tematisk analys utan handlar om barnets språk. Piaget kallade tiden från 4-7 års 
ålder för den intuitiva perioden. Han menade att under denna period har barnet svårt att se 
sammanhang och de diskuterar ofta utifrån en del av situationen. Tänkandet är fortfarande 
centrerat och barnet har svårt att tänka reversibelt. Barnet är nu mycket uppmärksamt på 
vuxna. Genom imitation och identifikation internaliseras normer. (Piaget, 1968). Av 
intervjuarna med barnen i studien framkom att deras språkliga förmåga varierade. De flesta 
barnen befann sig i den intuitiva perioden. Förklarningarna var exakta och korta, men ibland 
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märktes det att tänkandet var centrerat och att de hade svårt att tänka reversibelt. De hade 
svårt att se sammanhang. Meningar var oftast korta. Barn med en annan kulturell bakgrund 
hade svårare att uttrycka sig på svenska än de andra barnen. Intervjuerna med barnen med en 
annan kulturell bakgrund blev längre än intervjuerna med barn med de svenska barnen. 
Mängden information skiljde sig emellertid inte åt mellan barnen från de olika kulturerna. 
 

 
 
 Metoddiskussion 

 
Metoden som valdes var halvstrukturerad intervju. Frågor som barnen inte förstod 
omformulerades och följdfrågor var nödvändiga för att kunna skapa en sammanhängande 
berättelse. 
 
Då vi inte hade träffat barnen tidigare, kan det vara möjligt att de har kände sig obekväma 
under intervjun, något som kan ha påverkat deras svar. Situationen var emellertid likartat för 
samtliga barn i studien.  
 
I förstudien intervjuades barn i 6-8 årsåldern. Nackdelen med att intervjua barn i 6-8 
årsåldern, är att de redan tycks ha lärt sig vilka svar som pojkar respektive flickor förväntas 
ge. Det var huvudanledningen till att barn i åldern 5-6 år valdes ut för intervjuer. Det visade 
sig vara problematiskt att intervjua så små barn som 5-6 åringar, på grund av deras 
begränsade förmåga att uttrycka sig språkligt. Detta gällde i synnerhet barnen med annan 
kulturell bakgrund.   
 
Barnen med annan kulturell bakgrund var en heterogen grupp. Studien hade blivit för 
omfattande och svårt att genomföra om en grupp av barn med en specifik kulturell bakgrund 
hade valts ut som skulle jämföras med en grupp av svenska barn. Det hade bl.a. varit svårt att 
få tillräckligt med intervjudeltagare i 5-6 årsålder . Barnen med annan kulturell bakgrund hade 
ofta ett annat språk än svenska som modersmål, vilket kan ha lett till att de missförstått frågor 
eller inte kunnat svara pga. bristande kunskaper i det svenska språket. 
 
Som komplement till intervjuer hade observationer av barnens lek kunnat ge värdefull 
information, om flickor och pojkars lek. Men pga. tidsbrist var detta inte möjligt att 
genomföra.  
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur flickor och pojkar berättar och tänker om leken, sin 
egen och det andra könets samt om det finns kulturella skillnader mellan flickors och pojkars 
lek. Avsikten är också att studera hur information man får av barnen och vad för typ av data 
som man kan samla in genom intervjuer med barn i fem års ålder.  
 
Jorup och Preisler, (2001) nämner att fyraåringar vill veta vad huvudpersonen i handlingen 
vet, tänker och känner. Men även om fyraåringarnas historia gradvis förbättras med tiden så 
saknar deras berättelser ofta inramning och mål. Dessa kommer att utvecklas vid ca 6 års 
ålder. När det gäller intervjudeltagarna så stämde detta ganska väl. Det förekom att barnens 
berättelse saknade mål och sammanhang. 
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I förstudien (Gréen, 2006) stämde resultatet överens med tidigare forskning som visat att barn 
väljer leksaker som förknippas med deras kön (Campbell, Shirley & Caygill, 2002, refererat i 
Knafo, Iervolino & Plomin, 2005). Flickorna föredrog i förstudien ”typiska” flickleksaker, ex 
dockor. Pojkarna valde leksaker som modellbilar och lego. Något som stämde överens med 
resultatet i studien, där flickornas favoritleksaker var bla en ponny, en docka och en hund. De 
flesta av pojkarna följde mönstret i förstudien och angav lego, en robot och en pistol som 
favoritleksak.  
 
I både förstudien och studien visade det sig att pojkars lek sammantaget är mer våldsam än 
flickors. I båda studierna angavs aggressiva lekar som favoritlek. Resultatet visade att hälften 
av flickorna valde familjerelaterade lekar som favoritlek. Resultaten stämmer rätt väl överens 
med tidigare forskning om barns lek, som visat att flickor hellre leker familj och gärna med 
dockor (DiPietro, 1981; Humphreys & Smith, 1984; Pellegrini & Smith, 1998, refererat i 
Knafo, Iervolino & Plomin 2005). Tidigare forskningsresultat har visat att pojkar föredrar att 
leka konstruktionslekar (Rithander, 1997)b. Pojkarna i studien byggde kojor, slott och lekte 
med lego, även detta resultat stämmer således överens med tidigare forskning. 
 
Det förekom att pojkarna angav relationslekar som inte är typiskt manliga som mamma, 
pappa, barn som sin favoritlek och en nalle som favoritleksak. Pojkarnas val av lek och leksak 
skiljde sig såldes från tidigare forskningsresultat, som visar att pojkar föredrar hårda atletiska 
leker och tillverkbara, transporterbara leksaker (Rithander, 1997)b. Detta kan dela bero på 
tiden. I den tid vi lever idag är det mer acceptabelt att inte alltid behöva följa de typiska kön 
mönstrarna. Media påverkar också detta. De kan både underlätta och försvårar när det gäller 
våra beteende. Det är mer acceptabelt att vara en mjukare pojke idag. 
 
Pojkar lekte ”Star Wars”, sköt med leksakspistol, lekte karate, slogs, lekte kurragömma och 
spelade fotboll. Resultaten stämmer överens med DiPietro et als teori om att pojkar leker 
hårdare. (DiPietro, 1981; Humphreys & Smith, 1984; Pellegrini & Smith, 1998). 
 
Hälften av pojkarna med en annan kulturell bakgrund valde aggressiva lekar som favoritlek. 
Den andra hälften tyckte bäst om att leka springlekar. Spridningen i val av favoritlek var 
större bland pojkar med svensk kulturell bakgrund.  
 
Rithander (1997)b menar att pojkars fantasilekar ofta handlar om faror och äventyr. Pojkar 
som deltog i studien hade bl.a. ”Star Wars” och karate som favoritlekar. Enligt en flicka lekte 
pojkar ”Harry Potter”, även detta överensstämmande med Rithanders teori. Hälften av de 16 
barnen som intervjuades, fem flickor och tre pojkar, valde någon springlek som favoritlek. 
 
Springlekar var lekar som nämndes ofta i intervjuerna, antingen som favoritlek eller som en 
lek barnen ofta ägnade sig åt. Någon forskning som ger stöd åt detta resultat har inte kunnat 
hittas. Rithander (1997)b menar dock att pojkars roller varierar mer än flickors. Vilket kan 
förklara mångfalden i valet av favoritlek bland pojkar med svensk kulturell bakgrund.  
 
I förstudien hade en flicka familjeleken ”mamma, pappa och barn” som favoritlek, vilket kan 
jämföras med två flickor och en pojke i denna studie. Flickorna i båda studierna tyckte om 
springlekar och atletiska lekar, något som enligt tidigare forskning är typiska pojklekar. Detta 
är något som inte stämmer med tidigare forskning (Rithander, 1997)b. Detta kan ha göra med 
att flickor är mer sport intresserad idag än förr. De tycker om att röra på sig och vara mer 
aktiva. Här har tiden återigen betydelse.  
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Redan vid två års ålder, är många barn redan medvetna om sitt kön (Campbell, Shirley & 
Caygill, 2002, refererat iKnafo, Iervolino & Plomin, 2005). När barn uppnått 3-4 års ålder, 
känner de till vilka könsroller de förväntas ha och föredrar då lekkamrater av samma kön 
(Maccoby, 1998, refererat i Knafo A, Iervolino A & Plomins R. 2005). Pojkarna med en 
annan kulturell bakgrund föredrog att leka med barn av båda könen, något som inte stämmer 
överens med ovan nämnd forskning. Flickorna i studien samt pojkar med svensk kulturell 
bakgrund valde lekkamrater med samma kön, vilket stämmer överens med tidigare nämnd 
forskning (Maccoby, 1998, refererat i Knafo A, Iervolino A & Plomins R. 2005). En flicka 
föredrog att leka med barn av båda könen. Endast hos pojkar med svensk kulturell bakgrund 
förekom mamma, pappa, barn som favoritlek.  
 
Några av pojkarna berättade att de lekte springlekar tillsammans med flickorna och då 
framförallt ”is och sol”. När det gällde att spela fotboll så föredrog pojkarna att spela med 
andra pojkar eftersom flickorna uppgavs vara bättre på fotboll. Pojkarnas lek och pojkar är 
över lag mer tävlingsinriktade än flickor (Rithander, 1997)b. 
 
Resultaten visade att flickorna oavsett kulturell bakgrund, föredrog en lekkamrat av samma 
kön. Endast en flicka med svensk kulturell bakgrund, lekte helst med barn av båda könen. 
Hon lekte helst en springlek. 
 
De flesta av pojkarna med svensk kulturell bakgrund valde att leka med pojkar. Men det 
förekom i något fall att pojkarna föredrog både flickor och pojkar som lekkamrater. Pojkarna 
med annan kulturell bakgrund valde däremot att leka med barn av båda könen. Endast en 
pojke hade pojkar som favoritlekkamrat. Detta stämmer inte med tidigare forskning som 
menar att när barnet befinner sig i 3-4 årsåldern börjar de utveckla en uppfattning om vilka 
könsroller de förväntas ha. Redan i denna ålder föredrar barn lekkamrater av samma kön 
(Maccoby, 1998, refeterat i Knafo, Iervolino & Plomins, 2005). Det verkar mer acceptabelt att 
leka med båda könen. Det kan bero på att barn i den åldern vill ha roligt i förstahand. De går 
inte efter kompisens kön. Här kan också tv-program och annat typ av media ha betydelse. De 
ser på sina förebilder och härmar de. Det kan också ha varit så att pojkarna med kulturell 
bakgrund har flera syskon och i med denna större chans att ha en syster. Då är man redan van 
hemifrån att leka med flickor och i med detta blir det då inget märkvärdigt att leka med andra 
barn med motsats kön på förskola.  
 
I förstudien lekte flickorna helst med barn av samma kön, vilket stämmer överens med 
resultatet i studien. Pojkarna i förstudien lekte helst med pojkar, något som i studien endast 
stämde för pojkar med svensk kulturell bakgrund. 
 
Flickorna med en annan kulturell bakgrund berättade att pojkar bygger saker, leker med djur, 
leker pirat och karate. Hälften av flickorna visste inte vad pojkar lekte på dagis, vilket kan ha 
berott på att frågan missuppfattats eller som ett resultat av en varierande språklig förmåga.  
Samtliga flickor med svensk kulturell bakgrund kände till åtminstone en lek som pojkarna 
lekte på dagis.  
 
Uppfattningen bland pojkarna gällande flickors lek skiljde sig beroende på pojkarnas 
kulturella bakgrund. Vilket kan vara ett resultat av att pojkar med annan kulturell bakgrund i 
större utsträckning leker med flickor. Pojkar med svensk kulturell bakgrund berättade att 
flickor på dagis leker prinsessa, mamma, pappa, barn och tafatt. Pojkar med en annan 
kulturell bakgrund menade att flickor cyklar, leker med bilar, spelar fotboll och leker 
kurragömma. 
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Två av pojkarna berättade att flickor gärna lekte med pistoler och med bilar, ett resultat som 
inte framkom i intervjuerna med flickorna. Resultatet kan bero på att flickorna i intervjuerna 
endast redogjorde för sina favoritlekar.   
 
I förstudien som varken flickorna eller pojkarna deltog hade någon egentlig uppfattning om 
hur det motsatta könets lek såg ut. Ett resultat som inte överensstämmer med att barn tidigt vet 
vilka könsroller de förväntas ha (Campbell, Shirley & Caygill, 2002, refererat i Knafo, 
Iervolino& Plomins, 2005). I föreligga studie var det endast en pojke och två flickor som inte 
hade någon uppfattning om vad barn av det motsatta könet lekte. Barnen i studien var yngre 
än de i förstudien vilket kan förklara detta resultat. 
 
Framtida forskning 
Enligt barnombudsmannen finns könsrollsmönster redan bland barnen i förskolan. 
(http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4880) I framtiden hade det varit intressant att forska 
vidare kring könsroller. Huruvida de är medfödda eller en social konstruktion samt vilken 
betydelse könsroller har i dagens samhälle.  
Fem av flickorna och tre av pojkarna i studien angav en springlek som favoritlek. Ytterligare 
forskning inom ämnet skulle kunna ge svar på om flickors lek idag går mot att bli lika aktiv 
och äventyrlig som pojkars.  
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