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Sammanfattning 

Studien syfte är att undersöka hur flickor och pojkar leker, på två förskolor, med inomhusleksaker och 

om det finns några skillnader mellan könen i leken som avspeglar, förmedlar och bildar förståelser för 

samhällets könsstereotypa normer kring vad som anses kvinnligt respektive manligt. För att ta reda på 

detta har observation med hjälp av fältanteckningar använts, med fokus på skillnader mellan flickornas 

och pojkarnas val av leksaker och sätt att leka. Resultatet visar på att det finns vissa skillnader mellan 

de flesta pojkarnas och flickornas val av leksaker på de observerade förskolorna, men att det 

framförallt är sättet att leka som visar på de största skillnaderna. Det har också framkommit att 

flickorna och pojkarna på förskolorna i observationerna, oftast valde samma typ av leksaker. Men i 

dessa fall har leksakerna varit typiskt ”pojkiga”, samtidigt som skillnaderna i sättet att leka fortfarande 

varit tydligt framträdande. Dessa skillnader har sedan diskuterats utifrån hur de kan få betydelse för 

flickornas och pojkarnas förståelse för könsroller, deras framtidsval och utveckling. 
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Förord 

Mitt namn är Elin Jakbo och jag studerar på Förskollärarprogrammet på Stockholms universitet. Den 

här studien är mitt examensarbete och därmed är jag färdigutbildad förskollärare i sommar. Den här 

studien har kommit till på grund av mitt intresse för genus och hur samhälleliga normer påverkar oss 

individer och våra möjligheter i livet. Jag anser att det är vi vuxna och särskilt vi som arbetar med 

barn, som har möjlighet att påverka hur pass mycket dessa normer ska ha betydelse för barns 

uppväxtvillkor och framtida livserfarenheter.  

Jag vill rikta ett särskilt tack till de två förskolor som tog emot mig och gjorde min studie möjlig, tack 

till er pedagoger, barn och föräldrar. Jag skulle även vilja tacka min handledare som varit till stor hjälp 

under arbetets gång.  

 

 

 

 



2 

 

Inledning 

Sverige anses vara ett föregångsland på internationell nivå när det kommer till jämställdhet (Sveriges 

riksdag 2011, s. 3). I förskolans läroplan (Skolverket 2010, s. 4-5) står det att pojkar och flickor ska ha 

samma möjligheter och att förskolan ska arbeta motverkande mot könsstereotypa ideal. Dock visar 

flera internationella och nationella studier på att flickor och pojkar väljer olika könsstereotypa leksaker 

i förskolan och att det kan påverka deras identitet, föreställningar och förutsättningar (Francis 2010; 

Martínez et al. 2013; Weisgram et al. 2014; Jadava et al. 2010; Nelson & Berg 2006). Det finns 

också forskning som visar på att förskolan har en bidragande roll när det kommer till att skapa 

stereotypa könsroller hos pojkar och flickor genom olika bemötanden och förväntningar som barnen 

utsätts för utifrån deras kön (Eidevald 2009, s. 167). Detta bör ses som ytterst problematiskt eftersom 

studier pekar på att barn lär sig könsroller vid en tidig ålder som får konsekvenser för deras 

uppväxtvillkor (Weisgram et al. 2014, s. 408; Jadava et al. 2010, s. 1269). Weisgram, Fulcher och 

Dinella (2014) beskriver några konsekvenser och den betydelse leksaker har för barns utveckling, samt 

understryker vikten av att ständigt arbeta med dessa normer och värden;   

 

Examining gender differentiation of young children's toy play is particularly important 

because (a) toy play is a fundamental aspect of young children's daily experience and (b) the 

type of toy play in which children engage may shape their cognitive abilities and social 

development. (Weisgram, Fulcher, Dinella 2014, s. 401) 

 

Den här studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där människor antas påverkas av den sociala 

och kulturella kontexten samt att det sociala könet, genus, skapas inom den kontexten (Säljö 2014, s. 

21-22, 36-37; Vygotskij 1978, s. 27, 30; Gardner 2015, s. 33). Utifrån detta perspektiv anses inte 

människor födas med vetskapen om vad som är manligt och kvinnligt, utan fostras av samhällets 

strukturer, vilket får konsekvenser för hur individers förutsättningar och det levda livet (Davies 2003, 

s. 27). Weisgram et al. (2014) har också visat hur olikheterna mellan flickors och pojkars lekar och 

leksaker kan få avgörande betydelse för deras framtid. De syftar då på att flickors och pojkars 

utveckling, beteenden, intressen, yrkesval och sociala förmågor kan skilja sig åt på grund av leksakers 

könsstereotypa utformningar och användningsområden, som producerar och möjliggör en viss typ av 

lek för flickor respektive pojkar (Weisgram et al. 2014, s. 407). För att barn ska få möjlighet att växa 

upp och leva utan att begränsas av föreställningar kring deras kön, behöver de kulturella normerna och 

värderingarna ses över och ständigt synliggöras för att kunna åstadkomma förändring (Davies 2003). 

Dagligen möts barn av samhällets värderingar genom olika kommunikativa medel som formar deras 

erfarenheter och tänkande, som sedan får konsekvenser för framtida generationer då dessa värderingar 

går i arv och omskapas inom kulturen (Säljö 2014; Vygotskij 1999). Den här studien bidrar till att 

belysa och diskutera de mönster, den vardag och kultur som barnen möter och inskolas i på förskolan, 

tillsammans med andras erfarenheter och andra redskap, såsom leksaker (Vygotskij 1999). Intresset 

utgår från vilka leksaker som finns till hands och väljs av flickor och pojkar i förskolan och vad det 

kan säga om vårt samhälle. 
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Lek och genus 

Under den här rubriken presenteras några relevanta forskningsstudier kring ämnet lek, leksaker och 

genus. Det som tas upp är bland annat synen på leken som funktion och leksakernas bidragande roll 

till lek- och samhällssynen. Även begreppet genus kommer att förklaras utifrån det sammanhang som 

finnes intressant utifrån den här studien, samt vilka konsekvenser det medför för barn och deras 

leksaker. 

Leken och leksakernas betydelse 

Leken har länge ansetts som något positivt och en viktig förutsättning för barns utveckling och lärande 

på flera plan (Öksnes 2011, s. 12-13; Eidevald 2009, s. 98). Det är särskilt den ”fria” leken, när barn 

själva får välja och skapa leken, som framstår som den bästa och mest naturliga i många fall. Det är 

också den ”fria” leken som framstår som en förutsättning och ett redskap där barnen blir aktiva och 

kan ta till sig lärdomar om kreativitet, kommunikation och självständighet (Eidevald 2009, s. 96; 

Tullgren 2004, s. 61). Framförallt är det från de utvecklingspsykologiska teorierna med Piaget, 

Eriksson och Vygotskij i spetsen, som denna syn på leken har uppstått. Det som barnen sägs utveckla i 

leken är både fysiska förmågor som motorik och kroppskännedom men också psykiska, kognitiva och 

sociala färdigheter (Öksnes 2011, s. 14; Vygotskij 1999, s. 65). Därmed finns synen på lek som något 

förberedande som bidrar till att forma barnen till fungerande individer i vuxenvärlden (Öksnes 2011, s. 

61). I och med detta argumenterar Tullgren (2004, s. 61-62) för att det finns en viss styrning mot det 

socialt och kulturellt accepterade i den ”fria” leken. Samhällets normer och värden reglerar leken 

genom regler, material och bemötanden i den kulturella kontexten för att styra in barnen på den ”rätta” 

eller ”goda” leken (2004, s. 62, 66). På så sätt påstås alltså leken spegla de sociala och kulturella 

aspekterna som barnen successivt blir medvetna om och fungerar som en bro mellan barnets yttre och 

inre värld (Lindqvist 2002, s. 437, 439). Barnen anses då koppla samman tidigare erfarenheter med 

deras fantasi och bearbetar samt förbereder sig inför framtiden genom leken (Vygotskij 1995; 17-18; 

1999, s. 62). Lek kan därav ses även som en social konstruktion eftersom den sociala och kulturella 

kontexten, påverkar vilka lekar som blir möjliga och tillåtna. På det sättet socialiseras barnen in i den 

”rätta” världen där det finns vissa normer som de måste förhålla sig till (Öksnes 2011, s. 16-18; 

Eidevald 2009, s. 97).  

Leksaker faller också under den kulturella kontexten, där många av dem syftar till att lära barnen om – 

och knyta an till det samhälle och den vuxenvärld som existerar runt omkring (Nelson & Svensson 

2005, s. 63; Kultti & Pramling 2014, s. 367-369). Med hjälp av leksakerna kan barnen leva ut sina 

fantasier, erfarenheter och pröva olika identiteter. Leksaker kan skapas av allt möjligt men blir en 

leksak i den stunden barnet använder den i sin lek som uttryck för något och på det sättet kan leksaker 

förstås ha både funktioner och betydelser (Nelson & Svensson 2005, s. 26, 34, 35). Med funktion 

menas att leksakerna är redskap som det går att göra något med. Leksakernas betydelse innebär att de 

förmedlar och kommunicerar något som ett slags tecken. Därav kan leksaker bli en symbol som 

används för att uttrycka vilken identitet man har eller önskar uppnå (Nelson & Svensson 2005, s. 37). 

De kan förstås som meningserbjudanden, alltså att de bär på betydelser som är socialt och kulturellt 

konstruerade, som barnen kan uppfatta och ta till sig på sitt eget sätt för att lära sig om världen. 

Leksakerna förmedlar alltså kunskap och handlingsutrymme, vad som är möjligt att utföra i omvärlden 

genom sina användningsområden. De kommunicerar kulturella normer och föreställningar, samt utgör 



4 

 

redskap för barn att förstå sociala och kulturella aspekter (Kultti & Pramling 2014 s. 375). För att 

kunna förstå hur leksaker påverkar barnens lekar och upplevelser, behöver vi se till det samhälle och 

den kultur de skapas och används i, där det finns en mängd strukturer och identiteter som sedan 

avspeglas i leken (Nelson & Svensson 2005, s. 43, 45; Kultti & Pramling 2014 s. 375).  

Genus som social konstruktion 

Vuxenvärlden socialiserar in barnet i kulturens rådande strukturer och kategoriserar in barnet som kön, 

alltså som pojke eller flicka (Davies 2003, s. 16, 20). Begreppet kön står i många sammanhang för 

vilket könsorgan och biologisk sammansättning som personen har i fråga. Sedan finns också begreppet 

genus som syftar till det sociala könet som uppkommer av samhällets normer och inflytande över 

individen (Davies 2003, s. 17, 20-22). Samhället anger på så sätt vad som är manligt respektive 

kvinnligt och skapar passande roller och normer för dessa två kategorier (Gardner 2015, s. 33). Ett 

exempel på en sådan norm är att manligt ofta förknippas med makt, aggressivitet och handlingskraft, 

medan kvinnligt ofta associeras med passivitet, känslomässig beredskap och lyhördhet för andras 

behov (Davies 2003, s. 20, 23; Gurian & Henley 2001, s. 55). Redan på slutet av sjuttiotalet skrev 

Hirdman (1978) om genus och dess definition. Hon förklarar genus som en kunskap om ett 

komplicerat system där ”manligt” och ”kvinnligt” ständigt görs av oss i samhället. Detta skapar olika 

könsroller och föreställningar kring män respektive kvinnor där dessa ofta försvaras genom att hänvisa 

till de biologiska skillnaderna (Hirdman 1978, s. 51). Detta system skriver hon används som ett sätt att 

ordna människor i samhället och dela upp män och kvinnor där det manliga anses vara det 

eftersträvansvärda och därmed får en maktposition gentemot det som anses kvinnligt, som blir mer 

underordnat. Den här uppdelningen påstås leda till ett meningsskapande på det sättet att det skapas 

ordning, var och en får en plats, en tillhörighet i samhället och därför upprätthålls detta struktursystem 

(Hirdman 1978, s. 52). Även Gardner (2015, s. 33-34) går in på den här förklaringen till varför de två 

olika könsrollerna upprätthålls. Hon skriver att genus är en stor del av ens identitet och att ”välja sida” 

som antingen man eller kvinna bidrar till en känsla av tillhörighet och blir en bekvämlighet jämfört 

med att göra tvärtom och gå emot de socialt accepterade samhällsstrukturerna (2015, s. 33-34). Utifrån 

det här perspektivet är ingen född till att axla den socialt och kulturellt konstruerade rollen som man 

eller kvinna. Istället görs och blir vi till under en längre period genom dessa två normativa kategorier 

med utstakade förväntningar och egenskaper som delas upp utifrån vad som anses manligt respektive 

kvinnligt (Butler 2006). Detta kan fungera begränsande för både män och kvinnor som har dessa olika 

normer att leva upp till för att passa in. Det är den här synen på genus som socialt konstruerat, som 

kommer att belysas i den här studien.  

Flickors och pojkars leksaker  

De kvinnliga och manliga samhällsstrukturerna manifesteras i våra vardagliga handlingar och påverkar 

barns uppfattning kring vad och hur de bör vara som pojke respektive flicka (Nelson & Svensson 

2005, s. 107). Därav resulteras leksaksvärlden av att förhålla sig till kulturen och genus, varav leksaker 

skapas som lämpar sig för pojkar och flickor utifrån de normer som finns (Nelson & Svensson 2005, s. 

107). Detta anses påverka barns identitetsuppfattning och kunskap kring kön och könsroller, eftersom 

barnen lär sig genom leken. Inte bara det att barn leker påverkar deras lärande, utan också vad de leker 

har en inverkan (Chick, Heilman-Houser & Hunter 2002, s. 149). I och med detta har forskning visat 

att genus och könsroller lärs in tidigt hos småbarn genom social och kulturell interaktion. Alltså har 

olika personer, såsom vuxna och andra barn men även miljön, en stor inverkan på vad barn lär sig om 
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accepterat beteende utifrån deras kön (Chick, Heilman-Houser & Hunter 2002, s. 149). Studier har 

visat på att flickor och pojkar både ges och väljer olika typer av leksaker, bland annat föredrar flickor 

dockor och leksaker med färgen rosa medan pojkar föredrar att leka med bilar (Weisgram et al. 2014, 

s. 405; Jadava et al. 2010, s. 1267). Det framkom dock i en studie att även flickor lekte med typiskt 

”pojkiga” leksaker som bilar och actionfigurer om de hade något rosa inslag (Weisgram et al. 2014, s. 

404). Studier har även visat att pojkars leksaksfigurer ofta har rollen som ledare i reklam och filmer 

och även att pojkleksaker kretsar kring action, våld, teknik och konstruktion. Medan flickleksakernas 

roller är passiva, omhändertagande och har egenskapen av ett vackert utseende (Francis 2010, s. 334 -

337; Nelson & Svensson 2005, s. 120; Martínez et al. 2013, s. 191). Pojkars figurer föreställer 

övervägande män som kan stå själva och hålla i olika redskap medan flickornas figurer och dockor, 

exempelvis Barbie, måste hållas upp och kan inte hålla i några redskap. Pojkfigurerna har dessutom 

oftast väldigt små ögon till skillnad från flickornas dockor som ofta kan ha väldigt stora ögon istället 

(Nelson & Svensson 2005, s. 115). Detta kan tolkas som en avspegling av samhällets föreställning 

kring mannen som aggressiv, handlingskraftig och kvinnan som passiv (Davies 2003, s. 20, 23; Gurian 

& Henley 2001, s. 55). Även det faktum att dockorna har stora ögon och ska föreställa ett riktigt barn, 

kan signalera och lära flickorna att upprätthålla en relation till dem, vilket knyter an till 

omsorgsperspektivet som Davies (2003, s. 20, 23) beskrev. Medan flera pojkar har setts vända bort 

figuren, leka genom den och låtsas vara figuren, som i sin tur knyter an till forskningen kring mannen 

som den ledande huvudrollen (Nelson & Svensson 2005, 115-117; Davies 2003, s, 20, 23). Utifrån 

detta kan kopplingar dras till Hellmans (2010, s. 143) syn på lek som inte endast något positivt utan 

också upprätthåller hierarkier och maktförordningar mellan bland annat kön. Hon påstår att i leken 

förekommer det förhandlingar och ställningstagande kring vilka roller som har status, där pojkar ofta 

har tendenser till att ta avstånd från ”flickiga” lekar, exempelvis med dockor (Hellman 2010, s. 144 -

146). Leksakerna, liksom leken, är alltså en del av socialiseringen av kön och avbildas ofta som 

stereotyper av manligt och kvinnligt. Deras utformning och budskap förmedlar samhällets olika 

föreställningar kring - och förväntningar på män och kvinnors kvalitéer och förmågor (Martínez et al. 

2013, s. 192). 

 

Teoretiskt perspektiv 

Under den här rubriken kommer studiens teoretiska utgångspunkter presenteras och förklaras. 

Avsnittet kommer att redovisa för teorin och dess perspektiv, samt de centrala begrepp som kommer 

att användas i resultat- och analysdelen. Inom den här studien är det ett sociokulturellt perspektiv som 

kommer användas vid analyserna av det insamlade materialet. Avsnittet refererar till Vygotskij som är 

ledande internationellt sett, samt Säljö som är den främsta företrädaren i Sverige, inom sociokulturell 

teori. Ett sociokulturellt perspektiv passar ihop med studiens syfte och frågeställningar då fokus 

handlar om att se till leksakerna och deras olika kulturella budskap, vad de förmedlar, samt deras 

användningsområde och påverkan på barnen.   

Enligt Vygotskij (1978, s. 30) anses inte människor vara avskilda från kulturen, utan ses som skapare 

av kulturen, som ständigt förändras. Kulturen påverkar miljön runt omkring människan och är därmed 

inte neutral eftersom människan i sin tur, med detta tänkande, är sammanvävd med miljön, som bär på 
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en mängd föreställningar, värderingar och förväntningar. Vygotskij (1999, s. 19) hävdar att biologin 

och genetiken endast utgör basen för en människas intellekt. Han skriver också att individers uppväxt 

påverkas av miljön och sociala sammanhang, då de relationer och de erfarenheter som individen 

skapar sig under livet formar personen (1999, s.19).  

Samspel 

Sociokulturell teori anser alltså inte att biologin är avgörande för vårt lärande eller vår världsbild. Det 

är kommunikativa, sociala processer som uppstår tillsammans med andra människor i kulturen, som 

har den avgörande betydelsen (Säljö 2014, s. 36-37). Samspel mellan människor, individen och 

kollektivet, samt mellan människor och ting är av central betydelse inom teorin och hur dessa påverkar 

och skapar varandra. Människan som biologisk varelse har sina kroppsliga begränsningar men kan 

med hjälp av andra människor och resurser, tillsammans skapa förutsättningar att utvecklas såväl 

fysiskt som intellektuellt (Säljö 2014, s. 18-19). Människors beteende, tankar och uppfattningar ter sig 

på ett visst sätt på grund av sociala och kulturella processer och erfarenheter (Säljö 2014, s. 35). 

Lärande och tänkande anses ske i aktivitet tillsammans med andra och det människorna gör blir alltså 

avgörande för deras utveckling (Vygostkij 1999, s. 62, 65; Säljö 2014, s. 17-19). Det är med hjälp av 

interaktion, kommunikation och samspel med andra som vi blir en del av samhället och tillvaratar och 

skapar kunskap (Säljö 2014, s. 21-22; Vygotskij 1978, s. 27, 30). Barns lek är ett exempel på en 

aktivitet som sker i samspel med andra individer i en kulturell miljö. Genom leken lär sig barnen att 

agera och tolka omvärlden genom den uppmuntran och de förutsättningar som tilldelats av andra i den 

rådande kulturen (Säljö 2014, s. 66). 

Begreppet samspel kommer att användas i den här studien med utgångspunkt i att barn lär av varandra 

genom kommunikation, interaktion och tillsammans med redskap i leken. 

Artefakter 

Inom kulturen och dess olika miljöer finns det tillgång till olika intellektuella, liksom fysiska, redskap 

eller verktyg, exempelvis språket och hävstången. Dessa olika redskap kallas artefakter inom ett 

sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1999, s. 19-21; Vygotskij 1978, s. 21-24; Säljö 2014, s. 29). De 

har skapats av människan i kulturen för olika syften och säger något om de kunskaper och förståelser 

som samhället vilar på. Artefakterna ses som en del av de resurser vi människor tillhandahåller för att 

lösa och bemästra olika problem och sociala praktiker (Säljö 2014, s. 29, 30, 75, 76; Vygotskij 1978, s. 

21, 30). Med hjälp av olika artefakter, och interaktionen med dessa, växer ett tänkande och kunnande 

fram om kulturen och vad som är möjligt i den. Exempelvis imiterar och testar barnen i leken med 

hjälp av olika redskap (bl.a. leksaker), den miljö och de kulturella omständigheterna som finns 

tillgängliga och utvecklar sociala förmågor, samt en förståelse för vad som är accepterat beteende i 

den kulturella kontexten (Vygotskij 1999, s. 61-65; Kultti & Pramling 2014, s. 367, 375). Alltså 

förmedlar, så kallat medierar, artefakterna något om omvärlden och påverkar individens lärande och 

uppfattningar (Säljö 2014, s. 81).  

Begreppet artefakter kommer att användas i den här studien som en förståelse kring leksaker och deras 

betydelse för barns lärande.  



7 

 

Mediering 

Mediering, som begrepp inom sociokulturell teori, syftar till att vi människor tolkar och hanterar 

världen med hjälp av olika sociala och kulturella redskap. Redskap, sociala praktiker och mänskligt 

tänkande kan inte studeras för sig, enligt ett sociokulturellt perspektiv, utan måste betraktas 

tillsammans, i en relationell samverkan (Säljö 2014, s. 80-81). Enligt Vygotskij (1995, s. 12) förändras 

vårt tänkande under en längre tids inflytande av olika subjekt eller objekt som därav påverkar oss. Han 

skriver vidare att hjärnan är uppbyggd på ett sätt som lagrar användbara erfarenheter för att kunna 

återkomma till dessa, använda sig av dem i nödvändiga situationer och anpassa dem till miljön. 

Samtidigt som hjärnan reproducerar erfarenheter så producerar den också nya aktiviteter och nya 

verkligheter med hjälp av att kombinera de tidigare erfarenheterna (Vygotskij 1995, s. 12-15). Kultti 

och Pramling (2014, s 371-372) ger exempel på hur mediering kan gå till då en pedagog försöker lära 

ett barn hur användandet av leksaker ska gå till på ett önskvärt sätt, genom att peka, förklara och visa 

på olika sätt. Mediering brukar förklaras inom sociokulturell teori som ett slags raster mellan 

människan och omvärlden, som bidrar till en förståelse och en förutsättning för att hantera och beakta 

världen och den rådande kulturen. Mediering innebär alltså att våra tankar, handlingar och 

föreställningar skapas, omskapas och påverkas, samt förmedlas av kulturen och dess redskap (Säljö 

2014, s. 81, 100; Vygotskij 1978, s. 39).  

Begreppet mediering kommer att användas i den här studien som en förklaring kring hur andra 

människor, i det här fallet barn, och leksaker förmedlar kulturen och samhälleliga normer kring kön. 

Syfte och frågeställningar  

Utifrån tidigare forskning som tagits upp, blir det tydligt att olika leksaker marknadsförs till flickor 

respektive pojkar, att dessa leksaker oftast är genuskodade och därmed riktar sig på olika sätt till 

barnen utifrån deras kön. Detta kan få betydelse för flickornas och pojkarnas utveckling och framtida 

möjligheter, då leksakerna skiljer sig åt och förmedlar olika särdrag (Francis 2010; Martínez, et al. 

2013; Weisgram, et al. 2014; Jadava, et al. 2010). Forskningen poängterar även vikten av att studera 

barns leksaker och att ständigt diskutera och skapa medvetenhet kring dem. Dessutom har dagens 

förskola som läroplansmål att sträva mot jämställdhet och lika förutsättningar mellan könen (Francis 

2010, s. 341; Skolverket 2010, s. 4). Studiens syfte är därför att undersöka hur flickor och pojkar, på 

två förskolor, leker med inomhusleksaker. Intresset utgår från att se om traditionella könsroller 

avspeglas i barnens lek. Resultatet kommer sedan att diskuteras utifrån vad detta kan förmedla och få 

för betydelser gällande förståelsen av samhälleliga, kulturella och könstereotypa normer.  

Tre frågeställningar är aktuella inom den här studien:  

 Skiljer sig valen av leksaker mellan pojkar och flickor på de två studerade förskolorna?  

 Hur leker pojkar och flickor med leksaker på dessa förskolor, skiljer sig leken åt?  

 Vad medierar leken och leksakerna till barnen? 
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Metod 

I denna del redovisas studiens metodval, samt hur insamlandet av material har gått till. Metodens för- 

och nackdelar beskrivs och även motiveringen till metodvalet, urvalsprocessen av informanter och 

eventuella citat ur materialet. Därefter presenteras mitt tillvägagångssätt på ett transparent sätt så att 

det blir tydligt hur studien är uppbyggd och hur resultatet framkommit, samt mina etiska 

överväganden innan och under forskningsperioden. Även redovisning av den analysmetod som 

använts, hur materialet har bearbetats och argumentation för studiens kvalitet tas upp här. 

Val av metod 

I den här studien används kvalitativ, öppen, aktivitetsbaserad och icke-deltagande observation med 

hjälp av fältanteckningar. Detta innebär att jag som forskare har informerat samtliga deltagare på 

fältet, de förskolorna jag varit på, om hur min studie kommer gå till och vad jag intresserar mig för 

(Lalander 2015, s. 99-100). Syftet med metoden är att föra anteckningar kring det som sker på platsen 

som utgör det ”vardagliga”. Detta syftar till att situationerna alltså inte är manipulerade på något sätt 

för att successivt utveckla ett ”inifrånperspektiv” kring det som sker och det informanterna gör 

(Lalander 2015, s. 97; Hammersley 2007, s. 3-4). Observatören skriver ner det hen ser på platsen, 

såsom rummet, människors kommunikation både kroppsligt och verbalt, samt det individerna gör 

(Lalander 2015, s. 109-110; Hammersely 2007, s. 3). Tanken med icke-deltagande observation är att 

forskaren endast sitter bredvid händelsernas centrum och antecknar ett förutbestämt tema, för att inte 

själv påverka det som försiggår (Franzén 2014, s. 62). Just aktivitetsbaserad observation utgår från en 

eller flera aktiviteter som sker på plats som människor utför tillsammans med andra eller med föremål 

(Pripp & Öhlander 2011, s. 120). Som alltid så påverkar valet av metod vilken typ av kunskap som 

kan tas fram ur materialet. Med hjälp av observationer med fältanteckningar kan forskaren beskriva 

olika händelser, situationer och interaktioner i sociala och kulturella kontexter (Pripp & Öhlander 

2011, s. 114). En fördel med observationer som metod är att omedvetna och förgivettagna beteenden, 

skeenden och mönster kan synliggöras på platsen som i exempelvis intervjuer inte skulle komma fram 

till. Observationer möjliggör också ett fokus och en beskrivning av de kroppsliga uttrycken, vad och 

hur individerna gör, hanterar och reagerar tillsammans med andra, samt med olika ting (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 114-115; Kawulich 2005; Lunneblad 2013, s. 4). Dessutom underlättar metoden för 

forskaren att kunna analysera materialet i relation till kontexten för en så korrekt och trovärdig 

återgivning och bedömning som möjligt (Kawulich 2005).  

Dock kan inte observationer synliggöra människors känslor eller intentioner. Dessa kan endast tolkas 

utifrån deras kroppsspråk, mimik och tonlägen (Pripp & Öhlander 2011, s. 115; McLeod 2015). En 

annan svårighet med observationer är att anteckna detaljer och beskriva det som sker på platsen, på ett 

så objektivt och ovärderande sätt som möjligt för att uppnå större trovärdighet (Lalander 2015, s. 110-

111). Något annat som också påverkar resultatet av observationerna är det faktum att observatören inte 

kan hinna se och skriva ner allt som sker, utan måste vara säker på sitt fokus utan att skärma av för det 

oväntade som kan ha avgörande betydelse för resultatet och får betydelse för studiens 

kunskapsproducerande (Pripp & Öhlander 2011, s. 129). Ytterligare en nackdel med öppen 

observation är att forskarens närvaro kan påverka informanternas beteenden på platsen i vetskap om 

att det de gör och säger kommer skrivas ner (Lalander 2015, s. 100).  
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En öppen observation innebär däremot att Vetenskapsrådets forskningsetik kring individskyddskravet 

uppnås, vilket kommer förklaras ytterligare längre ner (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Det är omöjligt 

att vara helt objektiv eller tolka och beskriva skeenden på ett sätt som alla, oberoende av teoretiska 

antaganden och tidigare erfarenheter, uppfattar som sant och riktigt sätt. Men jag som forskare kan 

vara medveten om detta och ha insikten om att min roll som forskare med min bakgrund och min 

förförståelse kommer påverka studiens utformning och därav skapa förutsättningar för att minska den 

problematiken (Pripp & Öhlander 2011, s. 140-141; Kawulich 2005). De förutsättningarna jag skapade 

för det ändamålet, kommer redovisas under studiens kvalitet. Syftet och frågeställningarna i den här 

studien, handlar om att se till barns lek och flickor och pojkars olika interaktion med olika leksaker. I 

och med detta, passar metodvalet gällande aktivitetsbaserad observation där fokus på leken och 

leksakerna blir aktiviteten, samt även den sociala och kulturella kontexten.  

Urval och avgränsningar 

I urvalsprocessen, när det gällde val av förskolor, ringde jag runt och berättade, samt mailade 

information till de förskolor som jag sökt upp på nätet och fanns i mitt närområde. Ett kriterium för 

urvalet var att förskolorna skrev i sin presentation, på deras hemsidor, om att lek hade stort utrymme i 

deras verksamhet. De förskolor som skrev fram leken tydligast och främst som en central del av deras 

verksamhet var de jag började ringa till. Det var svårt att få tag på förskolor som ville medverka, då de 

första jag tog kontakt med sa att de var väldigt upptagna eller skulle höra av sig senare men aldrig 

gjorde det. Till slut fick jag tag på två förskolor som gick med på att jag använde mig av observation 

med hjälp av fältanteckningar och som jag kunde besöka och dela ut samtyckesbrev till. De två 

förskolor som jag valde var alltså de två som först accepterade min studie och tillät mig dela ut 

samtyckesbrev. Att just de två som var först till kvarn valdes, var mycket på grund av 

tidsbegränsningen som utformningen av studien har, samt att de hade liknande dagsupplägg och 

betonade leken. Svensson och Ahrne (2015, s. 22) poängterar att vid användning av flera studieobjekt, 

kan likheter mellan dem öka resultatets säkerhet, beroende på syftet. Dessa förskolor har schemalagd 

”fri” lek där jag fick tillåtelse att närvara och observera barnens egna beslut kring sin lek, vilket är 

relevant utifrån mitt syfte och mina frågeställningar.  

Anledningen till varför jag valde två förskolor, vilket är ett ganska litet urval, var för att ha möjlighet 

att urskönja och uttala mig om eventuella mönster i observationerna, i större utsträckning, jämfört med 

om jag endast valt en. Vid användning av endast ett studieobjekt finns risk att det objektet skiljer sig 

från andra medan vid användning av två breddas resultatet och kan bli intressant utifrån fler 

verksamheter, om liknande mönster påträffas på båda platserna (Svensson & Ahrne 2015, s. 22, 27). 

Två stycken förskolor uppfattades dessutom som rimligt att hinna med att observera, se mönster och 

etablera en trygg stämning tillsammans med barnen, under de två veckor som var den utsatta 

tidsperioden (Kaijser 2011, s. 52, 54). I en kvalitativ studie ligger fokus på att hitta studieobjekt som 

passar syftet, kan ge svar på ens frågeställningar på bästa sätt och alltså är relevanta för ens studie. Det 

är alltså inte mängden studieobjekt som är det viktigaste (Öhlander 2011, s. 30).  

De barn vars föräldrar godkände deras medverkan i studien, utgjorde sedan de barn som blev 

tillfrågade att medverka och som blev mina informanter.  

När jag sedan hade samlat ihop allt material och skulle börja kategorisera och analysera, valde jag ut 

de observationer och citat som tydligast kunde beskriva de mönster jag sett i verksamheterna och gav 

svar på mina frågeställningar, som sedan togs upp i resultat- och analysdelen. Ett exempel på en sådan 

observation var när en flicka uttryckte både kroppsligt och verbalt hur hon inte gillade några pojkars 
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lek när de slog mot varandras leksaker. Det kunde konkret beskriva när flickornas och pojkarnas lek 

skiljde sig åt, vilket jag sett tydliga mönster på. Materialurvalet resulterade alltså i att sex 

observationer beskrivs i analysdelen som enligt mig är mest representativa för de intressanta likheter 

och skillnader som jag kunde se mönster av i samtliga observationer.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Undersökningspersonerna, informanterna som deltog, var 16 barn, 9 flickor och 7 pojkar, i åldern 3-5 

år och det totala antalet observationer som jag samlade in är 21 stycken. Svensson och Ahrne (2015, s. 

22) tar upp det faktum att platsen och individernas bakgrund får betydelse för det som blir synligt. De 

flesta av barnen i den här studien bor i innerstaden i huvudstaden Stockholm, vilket alltså kan ha 

betydelse för deras uppväxt och uppfattningar kring exempelvis leksaker och genus. Även Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 271-279) skriver om hur olika personers förutsättningar påverkar deras 

uppfattningar. Exempelvis kan barnens familjesammansättningar som vilka syskon eller föräldrar 

barnen har eller vilken samhällsklass deras föräldrar kommer ifrån, ha betydelse för detta. Ett barn från 

en övre medelklassfamilj med god inkomst, kan ha upplevt och ha tillgång till andra tankegångar och 

resurser (t.ex. leksaker) än ett barn från en arbetarklassfamilj, exempelvis. Alltså säger inte studien hur 

det ser ut i hela landet, på alla förskolor eller för alla flickor och pojkar. Men den kan ses på som ett 

stickprov på hur leken kan se ut hos flickor och pojkar utifrån den rådande kontexten (Svensson & 

Ahrne 2015, s. 26-27; Kvale & Brinkmann 2009, s. 271-279). Alltså kan den här studiens resultat ha 

betydelse för andra områden med liknande förutsättningar som kan känna igen sig i dessa villkor. Men 

även i områden med skiftande förutsättningar kan studiens resultat vara av relevans och bidra till 

insikter om flickors och pojkars inställning till leken och leksakerna i relation till deras könsidentitet.   

Genomförande 

Inför insamlandet av material, ringde jag och mailade till förskolor och berättade om min studie och 

dess syfte samt metod. Jag delade även ut ett samtyckesbrev (se bilaga 1) som föräldrarna fick skriva 

på för att godkänna att deras barn medverkade. I brevet skrev jag information om min utbildning, vad 

studiens syfte är, att den går enligt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer och att deras samtycke är 

frivilligt och kan upphöra när som helst under studiens gång. 

När jag fått godkännande att utföra min studie från två förskolor, bestämdes en tid över telefon när jag 

skulle komma och lämna över breven som förskollärarna sedan på plats hjälpte till att dela ut till 

föräldrarna vid hämtning och lämning. I samtyckesbrevet skrev jag ut vilket datum föräldrarna senast 

skulle skriva i namnet på deras barn samt skriva under sitt godkännande. Detta drog dock ut på tiden 

några dagar, då flera föräldrar glömde bort tiden eller brevet. 

Eftersom jag hade cirka två veckor på mig att samla in mitt material och två förskolor att gå till, 

fördelade jag tiden så att jag var lika många dagar på båda förskolorna. I samklang med förskolorna 

beslutades vilka dagar som skulle passa bäst för dem och mig att genomföra observationerna på. Det 

resulterade i att jag var på varje förskola i tre dagars tid under en timme per tillfälle. Eftersom jag 

intresserade mig för den ”fria” leken, var det irrelevant att befinna mig på förskolorna de andra 

timmarna när de hade planerade aktiviteter. Dessutom är det viktigt med observation som metod, att 

kunna avgränsa sitt fält rumsligt för att få en så koncentrerad observation som möjligt (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 216-217).  
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De dagar jag observerade på förskolorna, hade jag med mig ett anteckningsblock och pennor. Jag satte 

mig ner vid barnen där de lekte och frågade om jag kunde få titta på vad de gör och skriva lite om det. 

Om de svarade ja, började jag titta på och skriva ner vad det var för leksaker de lekte med, hur de såg 

ut, vad de gjorde med leksakerna och vad barnen sa i leken till varandra och om leksakerna. För att få 

ner så mycket som möjligt så skrev jag fort och utan urskiljning, för att koncentrera mig på att få ner 

det som hände och kommunicerades verbalt och kroppsligt. Jag satt inte bara på en plats under hela 

observationstillfället, utan gick runt till olika barn för att se fler lekar och leksaker som användes i 

verksamheten. Efter observationstillfällena varje dag, så skrev jag rent anteckningarna i lugn och ro. 

Då kunde jag fylla ut anteckningarna till en mer sammanhängande text med detaljer och undvika 

värderande ord, exempelvis som att skriva att ett barn log istället för att hen var glad. Jag var noga 

med att inte nämna några barns namn i anteckningarna, utan skrev bara ut om det var en pojke eller 

flicka som sa eller utförde något i leken.  

Databearbetning och analysmetod 

Det insamlade materialet från observationerna skrevs först rent och detaljerande för att beskriva en så 

ovärderad bild av händelserna som möjligt (Kawulich 2005). Sedan använde jag mig av en kvalitativ 

analys med utgångspunkt från de sociokulturella begreppen när jag bearbetade och analyserade mitt 

material, eftersom det är ett bra verktyg för att analysera sociala fenomen som exempelvis hur 

aktiviteter utförs eller vilka omedvetna strukturer som upprätthålls i ett speciellt sammanhang, samt 

knyter an till mitt teoretiska perspektiv (Fejes & Thornberg 2015, s. 35-36; Kvale & Brinkmann 2009, 

s. 253-258). Observationerna hade fokuserats på barnens användning av leksakerna, deras 

kommunikation mellan varandra och vilka eventuella skillnader det fanns i leken mellan pojkar och 

flickor. De gånger jag antecknat att ett barn tagit tag i en leksak men sedan gått vidare till något annat 

utan att någon direkt lek uppstod, sållades bort. Materialet har sedan reducerats och sorterats in i två 

olika kategorier, utifrån mina frågeställningar, för att upptäcka mönster (Fejes & Thornberg 2015, s. 

35; Kvale & Brinkmann 2009, s. 217-223; Kultti & Pramling 2014, s. 370):  

1. Vad flickor, respektive pojkar lekte med. 

2. Hur flickor respektive pojkar lekte med leksakerna. 

Dessa två olika kategorier, markerades med olika färg i anteckningarna, så att jag lätt kunde hitta 

exempel på dessa mönster. Sedan analyserades dessa kategorier och mönster utifrån de utvalda 

sociokulturella begreppen och därefter diskuterades de utifrån tidigare forskning, som redovisats ovan 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 253-258; Franzén 2014, s. 67). I och med kategorierna möjliggjordes en 

koncentrerad analys av det som blev synligt genom dessa, på grund av att jag visste vart min blick 

skulle riktas (Lunneblad 2013, s. 5). Kategoriseringen gjordes även för att få en överblick över 

materialet, där de mest intressanta delarna kom med utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, som i 

det här fallet var vilka eventuella återkommande skillnader som blev synliggjorda mellan pojkar och 

flickor i leken (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217-219; Franzén 2014, s. 67). De mest intressanta 

delarna var där jag antingen kunde se tydliga skillnader i flickors respektive pojkars sätt att leka, val 

av leksaker, samt likheter och olikheter med tidigare forskning eller tillfällen som kunde kopplas ihop 

med sociokulturella utgångspunkter. Exempel på intressanta sekvenser var i de fall där mina 

observationer gick emot bland annat Weisgram et al:s (2014) och Jadava et al:s (2010) forskning som 

visar på att flickor och pojkar leker med helt olika saker men också i de fall där jag kunde se spår i 

pojkarnas lekar av ”typiskt manliga” attribut som handlingskraft och styrka, som stämde överens med 

det Davies (2003) beskriver. Även de gånger som leksaker exempelvis symboliserade något tydligt 
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från kulturen som, spisen i hemvrån, blev intressant utifrån artefakt-begreppet. Här gäller det återigen 

att var medveten om att inga ”sanningar” produceras ur det analyserade materialet, då det teoretiska 

perspektivet styr analysen åt ett visst håll (Breuer & Roth 2003).  

Forskningsetiska överväganden  

Inför studiens början tog jag del av de etiska riktlinjerna som finns för forskning. En stor del av dessa 

riktlinjer talar om hur de medverkande i studien ska behandlas (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). 

Individskyddskravet har tagits i beaktande då medverkande inte får kränkas eller skadas under studiens 

gång. Dessutom har ett informerat samtycke inhämtats, genom en informerande blankett kring studien 

i sin helhet, att platsen och de medverkandes identiteter behandlas konfidentiellt och kommer 

anonymiseras. Föräldrar och pedagoger har informerats om att materialet endast kommer användas till 

studiens ändamål och förstöras därefter, samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst (Vetenskapsrådet 2011, s. 18, 22; Löfdahl 2014, s. 36, 37, 43). Föräldrarna till barnen och 

pedagogerna som berörts av studien har fått skriva under den blanketten innan studien påbörjades. 

Dock är mina informanter i den här studien barn, varav föräldrarna fick skriva på samtycket 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 43). Vad det gäller barnens samtycke har jag pratat med dem och förklarat 

varför jag är där och att de inte behöver vara med om de inte vill. Däremot är det en svårighet att veta 

om de barn som ställde upp verkligen samtyckt till medverkan och är medvetna om innebörden av 

detta. Kände barnen sig trygga med att lämna rummet eller trodde de att det kunde bli negativa 

konsekvenser av det? Särskilt med tanke på att jag som forskare och i det här fallet även vuxen, har en 

maktposition gentemot barnen (Löfdahl 2014, s. 38-40). Med detta i åtanke var jag ständigt 

uppmärksam och lyhörd på barnens signaler, kroppsspråk och känsloyttringar för att försöka avgöra 

om samtycket gällde eller inte (Löfdahl 2014, s. 41). I ett fall var det ett barn som ofta sneglade åt mitt 

håll med, vad jag tolkade det som, en lite osäker blick, samtidigt som hen slutade att leka. I det fallet 

avbröt jag observationen av barnet och gick in till ett annat rum med några andra barn som inte visade 

upp samma beteende. 

Det som även var svårt under observationerna i verksamheten var de gånger barnen kom fram till mig 

och ville fråga eller berätta något. Detta påverkade mina observationer vid de tillfällena, på det viset 

att mitt fokus försämrades. Men vid dessa tillfällen prioriterade jag att upprätthålla en god kontakt, 

samt visa respekt för barnen över mina anteckningar, genom att lyssna på vad de sa och svara på deras 

frågor. 

Även det faktum att jag använde mig av observation med hjälp av fältanteckningar, innebar fler etiska 

överväganden. De medverkande ska inte kunna identifieras, vilket betyder att det är av stor vikt att jag 

som forskare inte missbrukar min makt och kränker individernas privatliv med hjälp av vetskapen om 

deras identiteter (Vetenskapsrådet 2011, s. 44). Ett exempel på sådant missbruk kan vara att jag skriver 

ut individernas namn eller på annat sätt avslöjar deras identitet. Ett annat exempel vore om jag skulle 

beskriva händelser runt omkring personerna på ett icke önskvärt sätt, eller ta upp citat som barnen sagt 

i leken som rör deras familjers privatliv och som sedan publiceras i och med min studie. Därför har 

materialet endast förvarats och analyserats av mig och endast setts av behöriga, samt att de 

medverkandes namn har ändrats, eventuella privata kommentarer tagits bort och det enda jag beskriver 

av barnen är deras ålder och kön. Jag har också tänkt på att vara så öppen som möjligt kring min studie 

för de involverade (Eidevald 2015, s. 117-119). Pedagoger och föräldrar har informerats om att det här 

är det enda som kommer beskrivas av barnen i mitt examensarbete och att fokus kommer ligga på det 

de leker med, vilket även barnen fick vetskap om.  
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Studiens kvalitet 

När det gäller studiens kvalitet och tillförlitlighet finns det några aspekter som spelar in. Först och 

främst visar inte ett empiriskt material en objektiv sanning, vilket är fallet även här. Metoden spelar 

stor roll för vad det är forskaren lyckas se på fältet och inte (Öhlander 2011, s. 28). I den här studien 

används observation med hjälp av fältanteckningar, vilket möjliggör att fånga individers handlingar 

och sociala situationer och interaktioner, vilket passar bra ihop med en sociokulturell teori som är 

aktuell inom den här studien. Dock kan inget sägas om individernas känslor eller intentioner på plats 

eller om personerna justerar sina handlingar på grund av min närvaro, vilket togs upp tidigare under 

val av metod. Det är inte heller säkert att jag som forskare hunnit skriva ner samtliga väsentliga 

skeenden på plats, vilket påverkar studiens resultat (Pripp & Öhlander 2011, s. 115; McLeod 2015; 

Lalander 2015, s. 110-111). För att hinna med och producera så koncentrerade och detaljrika 

observationsanteckningar som möjligt, tog jag hjälp av två frågor som hjälpte mig att fokusera mitt 

seende; vad leker flickorna respektive pojkarna med och hur leker de? Händelserna har även beskrivits 

så utförligt och detaljrikt som möjligt och jag har redogjort för personers uttryck och kroppsspråk 

istället för att exempelvis värdera någon som arg (Pripp & Öhlander 2011, s. 136-138). För att inte 

påverka barnens lek och handlingar i min närvaro, försökte jag smälta in i den omgivande miljön så 

mycket som möjligt genom att sitta vid sidan av med ett visst avstånd från deras lek och även det 

faktum att jag spenderade flera tillfällen på platsen bidrog till att de vande sig vid mig. Ett 

tillvägagångssätt för att möjliggöra ett djupare och ännu mer detaljerat seende i observationerna, hade 

varit att använda videoobservation istället. Men att få tillstånd att genomföra videoobservation på 

förskolor är svårt och tar tid. Dessutom finns en mängd ytterligare etiska ställningstaganden med 

videoobservationer som metod, vilket gör den metoden mer etiskt vansklig (Eidevald 2015, s. 114-

115).  

Även teorivalet i studien blir avgörande för vad jag som forskare koncentrerar mig på och ser i mitt 

material när det analyseras (Öhlander 2011, s. 24). I det här fallet blir en sociokulturell teori, med de 

centrala begrepp som jag valt ut, som avgör hur de skeenden jag har sett förklaras och tolkas 

(Öhlander 2011, s. 24). Där utgångspunkten är att individer formas på det kulturella planet som 

påverkar ens tankar och handlingar genom sociala samspel och kulturella resurser. Sedan finns det en 

mängd andra teorier och perspektiv som exempelvis hade kunnat ha biologi och den fysiska 

utvecklingen som central utgångspunkt och därav fått syn på något annat i barnens lekar.  

Studiens kvalitet har också att göra med studien som trovärdig, transparent och dess validitet. Med 

detta menas att studiens genomförande har en genomskinlighet där läsaren kan följa och förstå hur jag 

gått tillväga och kommit fram till mitt resultat, samt att studien då är möjlig att diskutera och kritisera 

(Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Studien anser jag är trovärdig och transparent då genomförandet har 

beskrivits på ett så utförligt och tydligt sätt att det kan utföras igen och diskuteras utifrån den process 

som bedrivits (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263).  Med validitet menas om studien undersöker det 

som den utger sig för att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s. 270). I den här studien är syftet att 

se hur pojkar och flickor leker på två förskolor, vad de leker med, om det finns skillnader mellan 

könen utifrån de aspekterna, samt vad leken och leksakerna medierar till barnen vid de observerade 

tillfällena. Även detta anser jag att studien uppfyller då observationerna koncentrerats kring syftet och 

frågeställningarna och kunnat ge en ytterligare förståelse kring hur barn leker på dessa två förskolor 

med fokus på genus, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, genom det utvunna resultatet. För att 

dessutom försäkra en så god kvalitét som möjligt, har matchningen med förskolorna som medverkade, 

haft stor relevans för studiens syfte i och med deras intresse för lek, som togs upp tidigare (Öhlander 

2011, s. 30). Något som också har tagits i åtanke kring studiens kvalitét och trovärdighet, är de 
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tillfällena som nämndes under forskningsetiska överväganden, när barnen tog kontakt med mig och 

ville fråga eller berätta något och observationerna blev ofokuserade. Vid dessa tillfällen slutade jag 

anteckna den lek som jag observerat innan barnen kom fram till mig. Anledningen till att jag slutade 

anteckna var för att inte riskera att ha missat viktiga händelser som fick betydelse för den fortgående 

leken och ge en så rättvis bild av de faktiska händelserna som möjligt. Det faktum att studiens 

trovärdighet är hög och att liknande mönster påträffades på två olika förskolor, kan också möjligen 

antyda att resultatet kan vara användbart och relevant för andra förskolor (Svensson & Ahrne 2015, s. 

26-27; Kvale & Brinkmann 2009, s. 280). 

Resultat och analys 

Under den här rubriken redovisas det resultat som skrivits fram utifrån studiens frågeställningar, 

utifrån det bearbetade materialet. Några relevanta observationer kommer att beskrivas kort för att 

konkret visa på de mönster som synliggjorts i analysen av observationerna på de två förskolorna. 

Observationerna har namngivna rubriker för att tydligt visa på vad det är de synliggör. Dessa 

observationer och synliggjorda mönster analyseras utifrån sociokulturell teori och de tre, utvalda, 

centrala begreppen. Studiens frågeställningar kommer att besvaras och analyseras fortlöpande i 

texten för att sedan sammanfattas i slutet av den här delen. 

Utifrån de genomförda observationerna har mönster synliggjorts i analysen som svarar mot studiens 

frågeställningar kring vad pojkar respektive flickor leker med för leksaker i de två medverkande 

förskolorna, hur de leker med dessa, om några skillnader mellan flickors och pojkars lek synliggörs, 

samt vad leken och leksakerna medierar till barnen. När det kommer till skillnaderna mellan flickornas 

och pojkarnas lek, sättet att leka och val av leksaker på dessa två förskolor, synliggjordes mönster som 

visar på att de flesta pojkarna lekte med leksaker som det fanns fart och action sammankopplat med. 

Exempel på sådana leksaker var bilar, dinosaurier och superhjältar. Med dessa leksaker lekte de ofta 

våldsamt genom att krocka med bilarna, slå dinosaurierna mot varandra eller tävla mot varandra. 

Flickorna däremot lekte ofta lugnare, mer omhändertagande och mer komplexa lekar med en lyhördhet 

för varandra, samt ofta med leksaker som dockor eller djurfigurer.  

I observationen nedan exemplifieras egenskaperna hos de flesta pojkarnas lek, på dessa två förskolor. 

Men även hur lärandet sker i samspel mellan individer och ting, som Vygotskij (1999) beskriver, 

kommer att synliggöras. Barnen kan tolkas mediera kulturella normer genom samspelet som leken 

utgör och tillsammans med de artefakter, alltså leksaker, som används i de olika situationerna och som 

vi kan se exempel på nedan. 

 

Pojkarnas val av lek och leksaker – våldsamma inslag och tävlingstendenser:  

 

Tre pojkar leker med dinosaurier på golvet vid det uppbyggda dinosaurielandet på förskolan.  

Pojke 1: ” Jag tar en köttätare”, säger han och stoppar en strumpa i munnen på dinosaurien.  

Pojke 2: ” Min är mamma”, håller upp sin dinosaurie i luften mot den andra pojken. 

Pojke 1: ” Min är pappa, han är störst” och håller upp sin dinosaurie högre upp än den andra pojken.  
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Pojkarna går omkring i dinosaurielandet med sina dinosaurier och gör ljudeffekter. ”Rawr, rawr”, låter ena 

pojken och ”RAWR, RAWR”, låter sedan den andra pojken ännu högre. Pojkarna slår sina dinosaurier mot 

varandra i luften. Pojke 3 tar fram ett lejon ur en plastlåda och för sin dinosaurie med huggtänderna mot 

lejonet och slår dinosaurien på den så att den flyger iväg över golvet. 

Pojke 3: ”-RAAAWR! Den dog!”, utbrister han. 

 

I det här exemplet kan pojkarnas lek tolkas som ett samspel som Säljö (2014) och Vygostkij (1999) 

beskriver som en kommunikativ, social process mellan människor och artefakter där lärande sker och 

överförs i en aktivitet. I det här samspelet kan det tolkas som att någon typ av hierarkisk rang skapas 

mellan pojkarna med hjälp av artefakterna, som då enligt Vygotskij (1999) bär på kulturella förståelser 

och hjälper människor att bemästra det samhälle som de lever i. Jag tänker då på när de pratar om 

dinosauriernas egenskaper och att ”pappa dinosaurie” är både köttätare och störst och hålls högst upp i 

luften vid jämförandet av dinosaurierna. På det viset förmedlas preferenser genom samspelet och 

tillsammans med artefakterna i leken, att något som är störst och mäktig som en köttätare, är att 

föredra än den mindre ”mamman”. Vad det gäller frågan om vad leken och leksakerna medierar till 

pojkarna i det här fallet, kan det tolkas utifrån Säljös (2014) definiering av begreppet; att ett budskap 

för hur omvärlden kan förstås skickas mellan pojkarna i leken, genom sin kommunikation och de 

leksaker, artefakter de använder sig av. Genom det budskapet kan ett tänkande kring kulturella 

preferenser, såsom styrka och storlek som något överlägset, uppstå. Att deltagarna i leken endast var 

pojkar och i många andra observationer med pojkarnas lek, påvisar samma tendenser, kan ha en 

påverkan för deras identitetsuppfattning och förståelser för den manliga könsrollen i samhället. 

I observationen nedan kommer åter ett exempel på leken som samspel men den här gången mellan 

några flickor som leker på ett annorlunda sätt gentemot pojkarna i exemplet ovan. De flesta flickornas 

lekegenskaper på de två medverkande förskolorna, kommer här att synliggöras och analyseras.  

 

Flickornas val av lek och leksaker– omhändertagande och lugnt tempo: 

 

Två flickor går fram till en tredje flicka och frågar om de får låna hennes dockor. Flicka nummer tre springer 

iväg till ett annat rum och kommer snart tillbaka med en dockvagn med två dockor i. 

Flicka 1: ”Jag vill vara mamma!” 

Flicka 2: ”Nej jag vill vara mamma!” 

Flicka 3: ”Båda kan vara mamma.” 

Flicka 2: ”Okej, jag springer till jobbet!” 

Flicka 2 springer iväg till ett annat rum och Flicka 1 stå kvar, gungar och drar dockvagnen fram och tillbaka 

över golvet. En fjärde flicka kommer snurrandes in i rummet i sin prinsessklänning och upptäcker de andra 

flickornas lek. Hon går fram till dockvagnen och tar upp dockan med rosa klänning. 

Flicka 4: ”Får jag hålla i den?” 

Sedan går hon runt med dockan i famnen, vaggar den sakta, hämtar en annan mindre vagn och lägger ner 

dockan där i och bäddar om den med en filt. 

 

I det här exemplet ser vi att leken skiljer sig från pojkarnas på det viset att leken här har en annan 

handling, nämligen ”familj” och är lugnare, inga leksaker slås emot varandra, samt att artefakterna är 

dockor. I det här fallet, likt pojkarnas, försiggår det ett samspel där det är kommunikationen i leken, 

tillsammans med artefakterna som medierar att rollen som ”mamma” har hög status hos dessa flickor 
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när de uttrycker att båda två vill vara mamma. Säljö (2014) och Vygotskij (1999) skriver också om hur 

kommunikation, erfaranden i omvärlden och artefakter, skapar kunskap kring den rådande kulturen 

och därmed ett visst tänkande. Det här exemplet kan tolkas vara ett exempel på detta, då flickorna har 

sett och erfarit hur mammor brukar göra med sina barn och efterliknar det, genom att vagga 

dockvagnen och bädda in dockan. Detta i samklang med det faktum att de erfar av varandra att detta är 

en roll med hög status, påverkar också deras lärande och sätt att tänka kring deras identitet som flicka. 

På så sätt lär de sig omvårdnad och rollen som mamma, vilket återspeglar en stor del av den kvinnliga 

könsrollen i samhället och kulturen. Dessutom väljer Flicka 4 dockan med rosa klänning som liknar 

den hon själv har på sig. Detta kan också ses som att artefakterna, i det här fallet dockan, medierar 

olika kulturella budskap till flickor och pojkar, då flickan känner igen sig i dockan med klänning och 

på så vis kan känna en samhörighet med att ta hand om den. Vilket i sig återigen leder in flickan i en 

traditionell, kvinnlig roll som tar hand om barn. Ytterligare ett perspektiv på det samspel som äger rum 

mellan dessa flickor i leken, är att de lyssnar till varandra och kompromissar fram lösningar i leken så 

att den kan fortgå och utvecklas, när båda flickorna vill vara mamma. På det viset synliggörs ännu en 

skillnad mellan de flesta pojkarnas och flickornas lek, där flickorna kan tolkas ha utvecklat och 

fortsätter utveckla en social kompetens tillsammans där de är lyhörda för varandra och lyckas utveckla 

sina lekar på ett annat sätt med rollsättning och olika typer av berättelser. Medan pojkarna i det 

tidigare exemplet kan tolkas ta för sig mer, sätter sina egna intressen i centrum och lägger vikt vid 

vilken dinosaurie som är häftigast, utan att direkt samspela kring vad för slags lek som skulle kunna 

utspelas tillsammans.  

Men även om flera analyser av de redovisade observationerna visar på att det finns ett visst mönster 

kring skillnader i flickors, respektive pojkars lek och val av leksaker på dessa två förskolor, så 

framkommer det också att både flickorna och pojkarna ofta leker med samma typ av leksaker. Det 

undantag som jag kan se är att det är flickorna som leker med bilarna eller dinosaurierna, alltså mer 

typiskt ”pojkiga” leksaker medan pojkarna inte sågs leka med dockorna och typiskt ”flickiga 

leksaker”. Det som även är intressant är att i dessa lekar med samma leksaker, kunde jag fortfarande se 

en tydlig skillnad i hur de flesta pojkarna, respektive flickorna lekte med leksakerna. Flickorna lekte 

återigen lugnare och med en annan handling än pojkarna, då flickorna ofta ville leka att leksakerna var 

snälla och hjälpsamma. Medan pojkarna oftast slogs med leksakerna eller kröp runt med dem snabbt 

på golvet. I nästa observationsexempel kommer dessa skillnader att utspelas men även leken som 

samspel och dess medierande faktorer tillsammans med artefakterna, kommer att belysas ännu mer. 

Eftersom barnen kan tolkas kommunicerar med varandra vad som är accepterat och vilka 

lekpreferenser som är aktuella, kan det i sig påverka deras omvärldsförståelse, alltså hur de förstår, 

tolkar och skapar förutsättningar för att hantera den kultur som omger dem (Säljö, 2014). 

 

Likheter i valet av leksak men skillnader i valet av lek: 

 

Två pojkar och en flicka leker med dinosaurierna vid dinosaurielandet. Pojke 1 slår sin dinosaurie mot 

flickans. 

Flickan: ”Aj, jag blir faktiskt lite rädd.” 

Hon backar undan från Pojke 1 som slår sin dinosaurie mot Pojke 2s dinosaurie istället, som i sin tur slår 

tillbaka med sin och gör ljudeffekter samtidigt. Flickan lyfter upp sin dinosaurie mot pojkarnas och de börjar 

slå på den. Hon backar undan igen och hämtar en ny, större dinosaurie med fler taggar på ryggen. Hon lyfter 

upp den mot pojkarnas dinosaurier igen och de slår på den också. Flickan slår tillbaka en stund men slutar sen 

och håller sin dinosaurie i famnen och tittar på den. Hon kryper iväg från pojkarnas lek och lägger sin 
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dinosaurie på golvet och tar sedan en filt och lägger den över dinosaurien. Hon tittar sedan bort mot en annan 

flicka som också sitter på golvet med några dinosaurier. Flicka 1 hasar sig fram till Flicka 2. 

Flicka 2: ”Titta, ungarna sitter på mammans rygg.” 

Flicka 2 sätter två mindre dinosaurier på en större och hämtar sedan en drake ur en plastlåda. Hon vänder 

draken mot sina dinosaurier.  

Flicka 2: ”Vi är snälla. Draken är också snäll.” 

 

Här synliggörs ett exempel på där flickornas och pojkarnas val av leksak inte skiljer sig åt men 

skillnaden ligger i vad de leker och hur de leker med dessa likadana leksaker. Pojkarna väljer här, som 

i första observationsexemplet att leka mer våldsamt med sina dinosaurier, utan en djupare handling i 

leken. Pojkarna verkar inte heller uppmärksamma flickans signaler om att vilja ändra leken, vilket 

försvårar de medverkandes samspel för att leken ska kunna fortgå och utvecklas. Medan flickorna 

leker likt det andra observationsexemplet mer lugnt, omhändertagande och en mer komplex lek där 

dinosaurierna har fått vissa roller. I och med dessa skillnader blir mediering återigen aktuellt, då ett 

budskap förmedlas om vad som är accepterat och prefererat hos dessa barn, där både flickor och 

pojkar deltar i dinosaurieleken. Flicka 1 kommunicerar både kroppsligt och verbalt att hon inte gillar 

pojkarnas lek med att slå på dinosaurierna. Först hämtar hon en större dinosaurie med fler taggar för 

att försöka vara med i pojkarnas lek igen. Här kan man tolka det som att flickan också medierats kring 

förståelsen och uppfattat att något större och farligare, kan vara bättre i den här leken tillsammans med 

pojkarna. När hon sedan backar undan även en tredje gång, flyttar hon sig från pojkarnas lek för att 

leka lugnare vid sidan av och bädda ner sin dinosaurie. När hon sedan ser en annan flicka som också 

leker lugnare med leksakerna, förflyttar hon sig till den leken istället. På det här viset medierar leken 

med artefakterna och i samspelet mellan individerna i sig, att Flicka 1 föredrar andra typer av lekar 

och dessutom med den andra flickan som hade liknande lekpreferenser. I det sammanhanget kan 

återigen förståelser kring vad som är manligt, respektive kvinnligt skapas, eftersom flickorna i det här 

fallet leker på ett sätt med varandra och pojkarna på ett annat sätt. Även att de redovisade 

observationerna har visat på att de flesta flickorna tenderar att välja varandra som lekkamrater och att 

samma sak gäller de flesta pojkarna, påverkar hur dessa förståelser och attityder skapas och omskapas 

i samspelet. Valet av artefakter och typ av lek kan alltså tolkas avspegla barnens tankar och 

preferenser, som i sin tur påverkar deras omvärldsförståelse kring kön och vilka roller män och 

kvinnor har i samhället.  

Det fanns dock undantag där även flickor kunde leka våldsamt med leksakerna och pojkarna tog det 

lugnare och lekte mer omhändertagande exempelvis. I och med detta går det att diskutera om 

leksakerna, alltså artefakterna medierar olika till olika individer eller om deras utformning medierar en 

viss typ av lek. Nedan ser vi två exempel på dessa undantag, där en flicka leker våldsammare och en 

pojke lugnare. 

 

Flickan som lekte våldsammare:  

 

En flicka leker med några dinosaurier och ett lejon vid ett bord på förskolan. Hon puttar till lejonet med 

dinosaurien med munnen mot lejonets kropp så att lejonet ramlar på sidan.  

Flickan: ”Haha! Där fick du! ... en liten munsbit.” 
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Pojken som lekte omhändertagande: 

 

En pojke snurrar runt ensam i rummet så att hans utklädningsmantel flyger i luften. Det är endast jag och två 

pedagoger i rummet. 

Pojken: ”Titta, jag har en Batman-mantel!” 

Pojken sträcker på sig och ler stort. Sedan tar han av sig sin mantel och börjar gå mot några trämecano-delar 

och skruvmejslar som ligger på golvet. Han brer ut sin mantel över delarna och skruvmejslarna ordentligt så 

att den ligger utan skrynklor.  

Pojken: ”Det kan vara ett täcke. De kan sova där under.” 

 

I undantagsexemplet med flickan leker hon med dinosaurier och ett lejon, där handlingen och hur hon 

leker kan liknas vid det som tidigare synliggjorts i de flesta pojkarnas lek. Det kan tolkas som att det är 

artefakterna, alltså dinosaurierna som medierar och signalerar genom sin utformning av klumpiga 

kroppar, vassa tänder och horn, att leka mer våldsamt med dem. Det faktum att flickan här leker ensam 

visar också på att det är leksakerna som samspelar med henne och att det är de som medierar ett 

erfarande och ett visst sätt att tänka hos flickan (Säljö 2014), eftersom det inte finns några andra barn 

med i leken. Därav finns inga andra individers tankar, erfarenheter, kunskaper och viljor som flickan 

behöver ta hänsyn till. Likaså i undantagsexemplet med pojken så leker han själv och inga andra barn 

är närvarande. Det kan tolkas som att miljön tillsammans med artefakterna möjliggör för andra typer 

av lekar än de som setts vara vanligast bland de flesta flickorna och pojkarna. Det kan också tolkas 

som att dessa två individer har andra erfarenheter och preferenser kring lekar och leksaker än de andra 

barnen. Det som blir intressant utifrån det här resonemanget är dock att det oftast är flickorna som 

väljer att leka med dockorna men även med dinosaurierna medan pojkarna inte väljer dockorna, utan 

håller sig till dinosaurierna eller liknande. Pojken i undantagsexemplet lekte visserligen 

omhändertagande men inte med dockor, utan fortfarande med typiskt ”pojkiga” leksaker. Dessutom 

valde flickorna i de observerade situationerna oftast att leka omhändertagande med dinosaurierna, på 

samma sätt som med dockorna och utvecklade sina lekar på ett annat sätt med olika roller och 

perspektiv, genom sin lyhördhet för varandra. På det viset, synliggörs återigen en skillnad i flickornas 

respektive pojkarnas val av lek och leksaker, där artefakterna verkar mediera något annat till flickorna 

än till pojkarna. Utifrån sociokulturell teori kan det tolkas som om samspelet med den övriga kulturen 

och erfarenheterna från den har format ett visst seende (Vygotskij 1978; 1995; Säljö 2014). I det här 

fallet ett visst seende hos dessa barn för vad som är möjligt att leka eller vad de ska ha lust att leka 

som pojke, respektive flicka, eftersom pojkarna verkar ha svårare att leka med ”flickiga” leksaker 

medan flickorna kan leka med både och. Det kan också tolkas utifrån Vygotskijs (1999) och Säljös 

(2014) perspektiv på leken som utvecklande, där de flesta flickornas lek verkar bidrar till en 

utveckling av fler förmågor, som socialkompetens, turtagande och respekt för andra. Medan de flesta 

pojkarna i de redovisade exemplen, verkar gå miste om detta i deras återkommande tävlingar mot 

varandra. Här nedan följer ytterligare en observation med en pojke och en flicka som har tillgång till 

samma leksaker men väljer att leka på olika sätt med dessa. 
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Grävskopan som räddningsfordon eller endast fordon: 

 

En flicka sitter och leker med några bondgårdsdjur på golvet och bredvid henne sitter en pojke som kör runt 

med en traktor på golvet och krockar in den i väggen. Pojken kryper sedan bort med traktorn till flickan och 

hennes bondgårdsdjur och kör över en av grisarna som ligger på golvet. Flickan ser då en grävmaskin med en 

grävskopa fram och en grävskopa bak, som står till vänster om henne. Hon lägger den överkörda grisen i en 

av grävskoporna och lägger ett får i den andra.  

Flickan: ”Den ska hjälpa grisen. Hjälp oss, hjälp oss! Tut, tuut, tuut, tut”, utbrister hon när hon kör runt på 

grävmaskinen med djuren och hämtar sedan en hundfigur och sträcker upp den i luften. 

Flickan: ”Åh nej, den faller!” utbrister hon och för ner sin hand med hunden i mot ena grävskopan i 

grävmaskinen och låter den landa där i.  

Pojken kommer då krypandes fram till grävmaskinen, plockar ut alla djur från grävskoporna och börjar dra i 

den och kör omkring med den på golvet, samtidigt som han låter ”swiisch, swoosh.” 

Flickan: ”Nej, nej de ska vara i olika fack!” 

Pojken reagerar inte på det flickan säger och fortsätter köra runt med grävmaskinen. Flickan går iväg några 

meter och sätter sig med armarna om knäna, huvudet lutandes mot armarna och trumpnar med munnen. Hon 

tittar bort mot pojken och går plötsligt till traktorn som står en bit bort från honom. Flickan sträcker fram den 

till pojken. 

Flickan: ”Här, du kan ta den här istället.” 

Pojken tittar på traktorn, tar tag i den och börjar köra runt med den på golvet med ryggen vänd mot 

grävmaskinen. Flickan sätter sig på knä vid grävmaskinen och plockar i bondgårdsdjuren i grävskoporna 

igen. 

 

I det här exemplet är det grävskopan som är intressant för både flickan och pojken i leken. Pojken 

verkar inte vara lika intresserad av att leka med bondgårdsdjuren som med fordonen runt omkring, 

medan flickan återigen kan leka med både och. Däremot leker flickan med grävskopan som om den 

skulle vara ambulans och rädda de påkörda eller skadade djuren. Pojkens intresse, tolkar jag som att 

det utgår mer från att köra runt och krocka med fordonen. Omhändertagandet och komplexiteten 

respektive det våldsamma och fart och fläkt, som är ett genomgående tema kring skillnaderna mellan 

de flesta pojkarnas och flickornas lek, synliggörs även här. Det här visar också på att artefakten som är 

intressant för både flickan och pojken, verkar mediera och förmedla olika budskap till barnen om vilka 

lekmöjligheter som finns. Det kan även vara utifrån sociokulturella ramar, pojkens respektive flickans 

tidigare erfarenheter och olika kunskap eller tankar som samspelar med artefakterna och på så sätt 

producerar olika lekar (Vygotskij 1978; Säljö 2014). Exemplet kan även visa på flickans försök till 

resonerande med pojken kring hur leken kan utspela sig, likt hur de flesta flickor har setts 

kommunicera med varandra inom leken i tidigare exempel. Pojken ses också, likt tidigare exempel, 

främst agera och fokusera på att genomföra det han vill leka. Flickan kan så småningom tolkas 

använda sig av sina kunskaper och erfarenheter kring kompromisser och förhandlingar, när hon hämtar 

traktorn åt pojken och på så vis får som hon vill. Dessa olika tankar och lekar, som resonerats kring 

tidigare, framhävs i leken, samspelet och kommunikationen där skillnader mellan vad de flesta pojkar 

respektive flickor föredrar och hur de agerar synliggörs. Dessa skillnader kan i sig ha skapats av 

samhällets normer kring vad som anses kvinnligt respektive manligt och medierats till barnen. Men 

som barnen i sin tur sedan omskapar ett lärande kring tillsammans, utifrån dessa normer i den 

kulturella kontexten. Detta kan alltså ses som ett exempel gällande Vygotskijs (1978) och Säljös 

(2014) beskrivning av mediering som en process där människors tankar och handlingar ständigt 

skapas, påverkas och omskapas i kulturen tillsammans med dess redskap, som kommunikation mellan 

andra människor och fysiska verktyg (exempelvis leksaker).  
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Sammanfattning av resultat och analys 

 

Sammanfattningsvis kommer här studiens syfte och frågeställningar besvaras mer konkret utifrån det 

resultat och den analys som redogjorts för ovan.  

Skiljer sig valen av leksaker mellan pojkar och flickor på två förskolor? 

De ovanstående analyserna visar på att det finns vissa skillnader mellan de flesta pojkars och flickors 

lek på de två medverkande förskolorna. De skillnader som synliggörs är att de flesta pojkarna leker 

med olika typer av fordon, superhjältar eller dinosaurier. Medan de flesta flickorna ofta leker med 

dockor eller djurfigurer. Däremot synliggörs även att både flickorna och pojkarna oftast leker med 

likadana leksaker, men i de fallen är det flickorna som leker med fordonen och dinosaurierna som 

annars är typiskt ”pojkiga”, medan pojkarna aldrig ses leka med de typiskt ”flickiga” leksakerna. 

Hur leker pojkar och flickor med leksaker på dessa förskolor, skiljer sig 

leken åt? 

Främst skillnader synliggörs gällande vad pojkarnas respektive flickornas lekar handlar om och om 

deras sätt att leka. De flesta pojkarna leker mer våldsamt, med fart i lekarna, genom att slå på 

leksakerna mot varandras, tävla med varandra i leken genom att krypa runt snabbt på golvet med 

bilarna eller jämföra sina leksaker för att bestämma vilken som är häftigast. De flesta flickorna 

däremot, leker oftast lugnare och omhändertagande lekar där leksakerna tas om hand på olika sätt men 

även där lekarna utvecklas och blir mer komplexa med olika typer av rollsättningar. Flickornas 

samspel i de redovisade observationerna, visar också på en mer social aspekt, där de lyssnar på 

varandra och kompromissar för att utveckla leken och överkomma hinder i den. Även vid de tillfällena 

som pojkarna och flickorna lekte med samma leksaker så syntes denna skillnad, exempelvis då några 

flickor lekte att dinosaurierna var snälla och bäddade om en av dem, medan pojkarna slog 

dinosaurierna mot varandra och gjorde ljudeffekter. Det fanns dock ett fåtal undantag där bland annat 

en flicka också lekte mer våldsamt genom att slå dinosaurierna mot ett lejon och en pojke som lekte 

omhändertagande med några trä-mecanodelar på golvet som han bäddade ner.  

Vad medierar leken och leksakerna till barnen? 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskrivs mediering som ett slags raster, ett nätverk mellan 

individer, ting och omvärlden, där olika budskap förmedlas för att kunna skapa förståelse för hur 

kulturen fungerar och vad som är möjligt i den (Säljö 2014). I analyserna av dessa flickors och pojkars 

lekar, kan det tolkas som att den ständiga kommunikation som försiggår mellan barnen i samspelet 

som leken utgör, tillsammans med de artefakter, leksaker som finns till hands, medierar vad som är 

accepterat och inte inom kontexten. Det faktum att de flesta flickorna leker annorlunda gentemot de 

flesta pojkarna, kan mediera och få betydelse för vad dessa barn i fortsättningen uppfattar som 

naturliga könsroller i samhället. Vad gäller studiens syfte om traditionella könsroller avspeglar sig i 

barnens lek och får betydelse för deras uppfattningar kring de manliga och kvinnliga 

samhällsstrukturerna, så visar alltså analyserna på att det mycket väl kan vara så. Exempelvis 

avspeglar de flesta flickornas omhändertagande lekar och deras sociala kompetens med lyhördhet för 

andra, en traditionella kvinnlig roll medan de flesta pojkarna fokuserar på att tävla om vem som är 

starkast, snabbast och häftigast genom sina leksaker, vilket avspeglar en manlig samhällsnorm.  
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Diskussion  

Under den här rubriken sammanfattas vad som hittills framkommit i studien. Sedan kommer 

innebörden av studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Syftet i den här studien har varit att undersöka hur flickor och pojkar leker i förskolan och om deras 

lek och leksakerna som används, avspeglar och får betydelse för barns lärande kring samhällets 

könsroller. Frågeställningarna har utgått från vad flickor respektive pojkar leker med för leksaker, hur 

de leker med dessa, om deras lek skiljer sig åt och vad leken, samt vad leksakerna medierar till barnen. 

Det resultat och den analys som framkommit i studien, visar på att det finns skillnader mellan flickor 

och pojkars lek på de två observerade förskolorna som framförallt handlar om hur de leker med 

leksakerna. De flesta flickor har setts leka mestadels omhändertagande, lugnt och mer komplext, samt 

visar på ett större socialt samspel med vikten på social förmåga i och med lyhördheten för varandra. 

Medan pojkarna leker våldsammare, ofta tävlar mot varandra genom leksakerna och agerar utifrån sina 

egna intressen. Dessa skillnader kan i sin tur ha haft påverkan av samhällets normer kring manligt och 

kvinnligt, samtidigt som barnen förmedlar och kommunicerar med varandra och genom artefakterna 

vad de föredrar att leka och att de skillnader som de synliggör för varandra också kan skapa och 

omskapa kunskaperna och tänkandet hos barnen kring sin egen identitet och andras roll som pojke 

eller flicka.  

Resultatet i relation till leken och leksakernas 

betydelse 

Utifrån resultatet med dess observationer i relation till tidigare forskning som tagits upp, synliggörs att 

studiens mönster stämmer överens till stor del med vad annan forskning kommit fram till. Exempelvis 

pekar resultatet på att samhället och dess individer i bemötandet och tillsammans med kulturella 

redskap, formar barnen att passa in i det önskvärda samhället och att det är i den ”fria” leken som 

barnen får chans att lära sig detta av varandra och utifrån tidigare erfarenheter (Öksnes 2011; Eidevald 

2009; Tullgren 2004). Vygotskij (1999) beskrev även leken som en arena där barnen kan utveckla 

både sina kognitiva, fysiska och sociala förmågor, vilket analysen har tagit upp där barnens lärande 

kring manligt och kvinnligt, skapas i leken tillsammans, samt att de flesta flickornas lek visade på hur 

deras sociala förmåga utvecklas i deras lekar genom ett lyssnande till varandra. Detta överensstämmer 

också med det Lindqvist (2002) belyser, att leken alltså färgas av de sociala och kulturella regler som 

samhället byggt upp och på så vis påverkar barnen. Även leksakerna har tagits upp i studiens resultat 

som ett redskap för barnen att förmedla deras lekpreferenser och som därav kan användas för att visa 

på sin identitet som pojke eller flicka, vilket Nelson och Svensson (2005) beskriver. Nelson och 

Svensson (2005), liksom Kultti och Pramling (2014) beskriver också att leksakerna bär på 

meningserbjudanden som barnen kan ta hjälp av på olika sätt för att förstå omvärlden och det samhälle 

de lever i. Även detta verkar vara aktuellt utifrån den här studien, då leksakerna, artefakterna kan ses 

som medierande redskap som förmedlar olika lekmöjligheter till flickor respektive pojkar och på så vis 

kan avspegla samhällets könsstereotypa normer.  
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Resultatet i relation till genus som social 

konstruktion 

Det uppkommer situationer i observationerna där de flesta pojkarna tävlar med varandra om vem som 

har häftigast och starkast leksak och även försöker överrösta varandra i sina ljudeffekter i leken. Detta 

kan förstås utifrån det Davies (2003) skriver om att en typisk manlig egenskap anses vara att ta på sig 

en ledarroll och att inneha en maktposition. De flesta pojkarnas mer våldsamma inslag i sina lekar när 

de slogs med dinosaurierna exempelvis, kan också tolkas som en avspegling av andra typiskt manliga 

egenskaper som aggressivitet och styrka (Davies 2003). De flesta flickornas mer omhändertagande lek 

visar på samma mönster, då omhändertagande påstås vara en tydlig kvinnlig egenskap och även att 

kvinnor anses ha större lyhördhet för andras behov (Davies 2003; Gurian & Henley 2001). Detta 

synliggörs i observationerna med dockorna och dinosaurieleken där flickorna bäddade ner leksakerna 

men även i observationen med grävskopan där flickan ser på fordonet som en ambulans som kan 

hjälpa bland annat det djur som pojken körde över med traktorn. Flickan i den observationen erbjöd 

också i slutet en annan leksak till pojken som en förhandling att få tillbaka grävskopan efter att pojken 

tagit den. En sådan handling kan kopplas till egenskapen om att se till andras behov, liksom i 

flickornas lek med dockorna där de kompromissar fram en lösning på att båda vill vara mamma. 

Pojkens agerande i observationen med grävskopan kan på så sätt även kopplas till en annan manlig 

egenskap som Davies (2003) tar upp, nämligen handlingskraftig och den som bestämmer. Samtidigt 

som flickan genom sina erfarenheter och kunskaper kring kompromissande och förhandlande, 

lyckades få tillbaka kontrollen över den eftertraktade leksaken, utan att behöva negligera pojkens vilja, 

vilket kan tolkas som att båda har makt på olika sätt. Dessa handlingar knyter an återigen till analysen 

om att barnen medierar könsroller i leken och att det i sin tur beror på samhällets normerande 

kategorier, där det blir en trygghet att tillhöra en av dessa och ett sätt att skapa sin identitet (Gardner 

2015; Hirdman 1978). Detta synliggjordes exempelvis i observationen med flickornas och pojkarnas 

dinosaurielek där flickan backade undan från pojkarnas lek och istället valde den lugnare leken med 

den andra flickan. Alltså spelar det en stor roll vad barn leker för deras lärande om omvärlden, något 

som Chick, Heilman-Houser och Hunter (2002) var inne på.  

Resultatet i relation till flickors och pojkars 

leksaker 

Min studies resultat går dock emot några punkter utifrån tidigare forskning. Weisgram et al. (2014), 

samt Jadava et al. (2010) skrev utifrån sin forskning om att det fanns stora skillnader i just valet av 

leksaker mellan flickor och pojkar. Detta framkommer inte i lika stor utsträckning i min studie utan 

tvärtom valde barnen ofta samma leksaker. Leksakerna som användes av barnen på dessa förskolor 

symboliserade inte heller på olika sätt män och kvinnor i samhället, exempelvis som Barbie eller 

Action-man, som Nelson och Svensson (2005), Francis (2010) och Martinez et al. (2013) beskrev. 

Detta kan bero på att två förskolor inte utgör ett statistiskt underlag, eller att det ser annorlunda ut i 

Sveriges förskolor idag gentemot för några år sedan, samt internationellt sett. Däremot stämmer deras 

resultat till viss del utifrån min studie också, då jag sett mönster av att många flickor väljer dockor och 

många pojkar väljer bilar, samt att de flesta pojkarnas lekar oftast innehåller mer action och våld, 

jämfört med de flesta flickornas lugna och omhändertagande lek.  
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Det ”manliga” eftersträvansvärt även i leken? 

I de fall där de flesta flickorna och pojkarna valde att leka med samma leksaker, handlade det endast 

om leksaker som annars kan anses mer ”pojkiga”, som bilar, fordon eller dinosaurier. Pojkarna i den 

här studien valde alltså inte att leka med typiskt ”flickiga” leksaker som dockor. Detta är även något 

som Hellman (2010) tar upp, där hon beskriver pojkars tendenser att avstå från exempelvis dockor och 

att leken bland annat på så sätt är med och skapar status kring vilka lekar och leksaker som är häftiga. 

Utifrån detta kan jag även se kopplingar till Hirdman (1978) som beskriver de manliga egenskaperna 

som det eftersträvansvärda i samhället. Detta kan alltså avspeglas i barnens lek där det till stor del är 

flickorna som tenderar att leka mer ”gränsöverskridande” i och med valet av bilar och dinosaurier och 

också i de fall där flickorna lekte mer våldsamt exempelvis. Vad kan detta komma att innebära i 

framtiden för dessa barn? De flesta flickor verkar ha lättare att leka med leksaker från ”båda världar” 

och förhandlar och lyssnar på varandra i leken, vilket enligt exempelvis Vygotskij (1999) skulle kunna 

betyda att de får tillfällen att lära sig vara omhändertagande, samarbetsvilliga och socialt kompetenta 

men också får erfarenheter kring stryka och fart, samt kunskap om att hantera fordon eller liknande. 

De flesta pojkar däremot skapar sig endast erfarenheter och kunskaper med hjälp av sina typiskt 

”pojkiga” leksaker och i deras tillsynes mindre socialt och komplexitetsmässigt utvecklade lekar med 

återkommande våldsamma och tävlingsinriktade inslag. Innebörden av detta skulle då kunna vara att 

de flesta pojkar går miste om att lära sig vara samarbetsvilliga, omhändertagande och den sociala 

kompetens på samma sätt som de flesta flickorna får möjlighet att skaffa sig. Detta i sig kan få 

betydelse för barnens utveckling och vuxenliv så småningom, där de flesta pojkarna kanske hanterar 

olika situationer i livet med våld eller känner en press på sig att visa sig bäst, starkast och snabbast, 

men inte har samma tendenser att ta hand om barn eller låta andra ta plats exempelvis. Medan de flesta 

flickor då kanske växer upp och tar på sig båda rollerna som starka, snabba och bäst, samtidigt som de 

axlar den typiskt ”kvinnliga” rollen som mamma och vara lyhörd för andras behov. Vilket återigen 

skapar en ojämlikhet där både män och kvinnor begränsas av samhällets normer och förväntningar, 

som Martínez et al. (2013) också beskrev.  

Å andra sidan fanns ett fåtal observationer där även pojkar kunde leka omhändertagande som i 

exemplet med pojken som förvandlade sin Batman-mantel till ett täcke och bäddade ner några 

leksaker. Kan detta bero på pojken som individ, har han upplevt andra erfarenheter kring lekar och inte 

begränsats av samhällets traditionella föreställningar kring kvinnor och mäns förmågor, som Martinez 

et al. (2013) skriver om? Om så är fallet, går det att resonera kring om inte barns lek och de 

traditionella mönster som synliggörs i den, kan brytas genom andra förutsättningar i miljön och 

bemötandet. Det faktum att barnen på de två förskolor som medverkat i den här studien inte lekte med 

exempelvis Barbie eller Action-man, utan ofta lekte med samma saker och att det även förekom vissa 

undantag, kanske har att göra med förskolornas förhållningssätt och medvetenhet kring leken och dess 

betydelse. Däremot finns som sagt skillnader kvar mellan pojkars och flickors lek som behöver 

belysas, då ett lärande kring stereotypa könsroller fortfarande förmedlas mellan barn och leksaker och 

som fungerar kategoriserande för deras framtidsval och möjligheter (Weisgram et al. 2013).  

Betydelse för praktiken och professionen 

Utifrån den här studiens resultat framgår det vissa skillnader mellan flickors och pojkars lek i 

förskolan, som kan påverka och begränsa deras uppväxtvillkor, framtidsval men även förväntningar på 

andra (Davies 2003). Även tidigare forskning kan ställa sig bakom detta resultat, samt visar på att det 

är i de unga åldrarna som barnen lär sig könsnormativa mönster (Eidevald 2009, s. 167). Detta är 
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något som förskolor runt om i landet bör ta del av och utforma strategier kring för att minska dessa 

skillnader mellan könen. Eftersom det dels är ett av strävansmålen i läroplanen (Skolverket 2010, s. 4-

5), där det uttryckligen står att förskolan ska arbeta motverkande mot könstereotypa normer och att 

bidra till att flickor och pojkar växer upp med samma möjligheter. Även det som den här studien visar 

på angående de flesta pojkarnas mindre utvecklade lek, särskilt vad det gäller den sociala förmågan att 

kunna lyssna in och ta hänsyn till varandra, är av stor vikt för professionen. Social kompetens och ett 

lyssnande till andra och deras behov är väl minst lika viktigt som kunskaper inom exempelvis språk 

och matematik? Den här studiens resultat visar endast på 3 observationer av 21, där även pojkar sågs 

leka mer utvecklade rollekar och där ett omhändertagande synliggjordes. Utifrån det resultatet blir det 

intressant för pedagoger att fundera över hur verksamheten kan arbeta med detta och skapa tillfällen 

där även pojkar får utveckla fler sociala förmågor kring turtagande och lyhördhet för andra. Det är 

också just i förskolan som de riktigt unga barnen spenderar mestadels av sina dagar och därav finns 

det möjlighet att påverka och utmana deras lärande kring vad som anses kvinnligt och manligt, för att 

skapa en mer jämlik förskola men som också kan påverka barnens tankar och föreställningar på lång 

sikt. Den här studien kan vara med och inspirera till att pedagoger studerar vidare om ämnet men 

också studerar och analyserar barnens lek i deras verksamhet för att synliggöra och bli medvetna om 

hur flickors och pojkars lek ser ut där. Det skulle kunna innebära en början på utvecklade arbetssätt 

kring lek och genus i förskolan och på så sätt möjliggöra för en mer jämlik förskola i framtiden.   

Vidare forskning 

Utifrån det resultat och de observationer som genomförts i studien, finns det andra infallsvinklar och 

frågeställningar som skulle vara intressanta att titta vidare på. Exempelvis skulle det vara intressant att 

göra en större studie för att se om de mönster som synliggjorts här återfinns i andra verksamheter i 

landet, eftersom de till viss del motsade delar av tidigare forskning. Jämförandet av förskolors 

arbetssätt kring lek och genus skulle också kunna vara en utgångspunkt. Det skulle också vara av 

intresse att studera de allra yngsta barnen i förskolan och deras lek för att se hur eventuella 

skillnaderna mellan pojkarna och flickorna ter sig hos dem. Ytterligare en intressant utgångspunkt att 

studera skulle kunna vara att följa individer under längre tid för att se hur samhällets könsnormer 

påverkar dem längre fram i livet. Eller att ha syftet att jämföra individers lek i sig, för att se om det är 

större eller mindre skillnader i leken mellan individer än mellan könen. 
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