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Sammanfattning 
Syftet med studien är att studera barns lek på fritidshem vid valda situationer och vad lek 

betyder för dem. För att få svar på mitt syfte utgår jag från tre frågeställningar; Vad leker 

barnen? Hur uppfattar barnen deras lekar? Framgår det könsmönster i barnens lekar? I så fall 

på vilket sätt framträder dessa?  

När undersökningsområdet, syftet och frågeställningarna var bestämt inleddes sökning efter 

tidigare forskning. Bakgrundsavsnittet inleds med hur lek skrivs fram i styrdokumenten för 

fritidshem. Därefter behandlas tidigare forskning kring definitioner av lek, rollek och miljöns 

betydelse för lek och kön. Vidare ges en redogörelse för begrepp såsom jämställdhet, genus, 

genusmönster och gränsöverskridande barn då det kan kopplas till studien. Som teoretisk ram 

har jag valt att använda lekteorier och genusteorier eftersom studien fokuserar på könsmönster 

och barns lek. 

I studien ingår elever i fritidshem. Kvalitativ metod har används med observation och 

fokusgruppsamtal som datainsamlingsverktyg. Urvalsgruppen i studien är elever i sju års 

ålder som alla går på samma avdelning i ett fritidshem. Sammanlagt är det tolv barn som 

medverkar. 

Resultatet visar att barn är väl medvetna om vilka lekar de väljer att leka och att lekarna är 

könsbundna. Barnen berättar att de väljer leksaker utifrån könstillhörighet och leker på olika 

platser. Flickorna leker för det mesta familjelekar i dockvrån medan pojkarna leker mer 

våldsamma lekar i byggrummet. Detta har även framgått under observationerna. Lekarna som 

barnen väljer är också baserade på tidigare upplevelser, vilket har framgått under 

fokusgruppsamtalen. Barnen har då berättat om lekarna från observationerna som har 

genomförts i studien och kopplat dem till tidigare händelser som de på något vis har varit med 

om och upplevt, det kan vara något som de exempelvis har sett på film som de sedan för med 

in i leken. 
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Inledning 
Denna uppsats handlar om könsmönster som framkommer i barns lek på fritidshemmet och 

barns personliga uppfattningar kring deras lekar. Det diskuteras en hel del om kön runt om i 

samhället, bland annat inom fritidsverksamheten. Människor har delade uppfattningar om hur 

kön konstrueras vilket har fångat mitt intresse. Jag vill närma mig detta problemområde för att 

öka min kunskap och förståelse för barns lek. Jag anser detta område vara både intressant och 

relevant för mitt kommande yrke. Då jag i mitt yrke som grundlärare i fritidshem kommer att 

möta barn och barns lek är det av största vikt att jag har med mig kunskap och förståelse för 

att vidareutveckla det jag redan har kunskaper om när det gäller barns lek. Därför har jag valt 

att fördjupa mig inom detta område. 

Trots de riktlinjer som finns i Skolverket (2014) förekommer det ändå könsbundna lekar på 

fritidshemmet. Även könsuppdelade lokaler förekommer i en del fritidshem som också kan 

vara en orsak till barns val av aktiviteter vid fri lek. I Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem (2014, ss. 33-34) framgår det att fritidshemmet ska arbeta aktivt 

med att motverka att barn gör traditionella könsbundna val av lekar. Lärarnas medvetenhet 

om hur barn väljer lekar som erbjuds på fritidshemmet kan fungera som ett underlag för 

vidare utveckling av könsneutraliserade lekar. 

En hel del forskning har studerats kring barns lek, barns uppfattningar om deras lekar och 

könsmönster som framträder i barnens lekar. Eidevalds (2011, ss. 65, 71) syn på genus kan 

kopplas till min studie då han menar att barns leksaker återspeglar omgivningens 

förväntningar på de roller pojkar och flickor förväntas ha. Öksnes (2011, ss. 13-14, 28, 29, 71) 

menar att barns lek kan vara fri men också styrd. Lärare kan skapa lekar som är utvecklande 

eller låta barnen leka för lekens skull. 

Med denna studie hoppas jag att verksamma lärare inom fritidsverksamheten ska få ökad 

kunskap om barns lekar, könsmönster som framträder i deras lekar och barnens egna 

beskrivningar av vad lekarna betyder för dem. 
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Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera barns lekar och könsmönster vid valda situationer i 

fritidshemmet samt vad barnen beskriver att lekarna betyder för dem. 

Frågeställningar 
- Vad leker barnen? 

- Hur uppfattar barnen sina lekar? 

- Framgår det könsmönster i barnens lekar? I så fall på vilket sätt framträder dessa? 
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Bakgrund 
Avsnittet inleds med hur lek skrivs fram i styrdokumenten för fritidshem. Därefter behandlas 

tidigare forskning kring definitioner av lek, rollek och miljöns betydelse för lek och kön. 

Vidare ges en redogörelse för begrepp såsom jämställdhet, genus, genusmönster och 

könsöverskridande barn då det kan kopplas till studien. 

 

Styrdokumenten om lek 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2016, ss. 24, 

26) anses leken vara en viktig del i elevers lärande. Leken kan ske på många olika sätt, lärare 

kan organisera lek där olikheter tas tillvara samtidigt som eleverna utvecklar sina förmågor. I 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2014, ss. 33-34, 38) står det att 

barn ska ges utrymme till lek för att de ska få möjlighet att utveckla fantasi och bearbeta 

intryck. Enligt det allmänna rådet förväntas det att fritidshemmet ska erbjuda eleverna 

planerad lek men också ge utrymme för fri lek. Vid fri lek bör läraren observera hur gruppen 

leker för att sedan bidra med något nytt och utvecklande. Lärarna ska också arbeta aktivt med 

att barns val av aktiviteter inte ska väljas utifrån traditionella könsmönster. För att barn ska få 

möjlighet att upptäcka nya förmågor som de inte har någon tidigare erfarenhet av så ställs ett 

stort ansvar på läraren som ska kunna erbjuda aktiviteter som motiverar barn att testa något 

nytt. Det är också en del av fritidshemmets uppdrag att tillämpa ett normkritiskt arbetssätt där 

barn ska ha lika rättigheter och möjligheter att pröva sin förmåga och intressen oavsett kön. 

En sådan miljö får barn att i förlängningen utveckla förståelse och respekt för olikheter, detta 

för att verksamheten arbetar för att olikheterna ska ses som något naturligt. 

Definitioner av lek 
Kane (2013, s. 168) hävdar att barns lek är spontan och impulsiv, den är lustfylld och 

genomförs direkt. Genom lek kan barn uppleva fantasi och föreställningar som hen har om sin 

omvärld och därigenom möta den. Under lekens gång kan barn leva sig in i en annan 

människas livsvärld. Kane (2015, s. 218) förklarar att barns lek är handlingar som är frivilliga. 

Att leka är ett sätt för barn att utveckla kunskaper om och bearbeta världen på. Under lekens 

gång lär sig barn att hantera konflikter, relationer och problem av olika slag. Barn tar också 

del av och lär sig olika roller samt normer som är utvecklande för deras identitet. Detta skriver 

också Johansson (2011, s. 17) om och förklarar att barn utvecklar förmågan att förstå hur 

andra barn tänker under lekens gång. De utvecklar sin empatiska förmåga. 

 

Gärdenfors (2009, ss. 50-51) definierar begreppet lek genom tre indelningar, imitationslek, 

låtsaslek och intresselek. Imitationslek innebär en motorisk övning där barn i leken imiterar 

vad någon annan gör. När det gäller låtsaslek träder barn in i en fantasivärld, till exempel kan 

en filt över ett bord bli till ett hus. Ett annat exempel kan vara att en matta föreställs som ett 

hav eller att en banan används som en telefon. I låtsasleken tränar barn olika grundläggande 

sociala förmågor som att avläsa känslor, hantera konflikter och inta olika roller. Detta skriver 

även Lindqvist (2002, s. 44) om och menar att lek också kan ses som ett kulturellt mönster där 

barnets inre känslor och tankar möter den yttre verkligheten. En verklig situation får då en ny 

och annorlunda innebörd genom låtsaslek. Barns fantasifulla gestaltning kan inte förväxlas 

med en realistisk framställning av en handling då den är på låtsas. Vidare lyfter Gärdenfors 

(2009, ss. 50-51) fram den sista förklaringen av lek, intresseleken. Intresseleken handlar om 

att barn leker sådant som intresserar dem och med kompisar som delar samma intresse. 

 

Qvarsell (2009, s. 234) lyfter fram barns egen syn på lek. I en intervju om vad barn leker 

under fritiden svarade barnen olika lekar. En annan intervju med samma fråga besvarades 

med att en flicka visade hur de olika lekarna som hon brukar leka går till istället för att 
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förklara dem. Detta var lekar som genomfördes under skoldagen och under hennes fritid. 

Även Lindqvist (2002, ss. 21-22) redogör för barns syn på lek. Hon menar att barns egen syn 

på lek är att de inte lär sig något under lekens gång. Barn menar att kunskap är förknippat med 

de olika ämnena som finns i skolan. Vidare förklarar hon att lek är en kunskapsbildningsform 

som är ett sätt för barn att bearbeta sin kunskap på. 

 

Rollek 
Berg (2009, s. 69) menar att barn bygger upp och formar sin identitet genom rollekar. Barn 

har inte någon inbyggd identitet utan den byggs upp i samspel med andra. Identiteten växer 

fram långsamt genom att barn ständigt prövar olika identiteter. Detta är en del av rolleken. 

Rolleken återspeglar barns tankar och upplevelser. Lindqvist (2002, s. 39) menar att barn 

möter händelser av olika slag som de för med sig in i rolleken. Barn har en förmåga att redan 

vid tidig ålder förstå komplicerade sammanhang som framgår i deras lek. På så sätt kan vi 

förstå varför barn intar olika roller. Knutsdotter Olofsson (2009, s. 77) poängterar också att 

rolleken har en kraft att öppna stängda dörrar. Barn som är mer tillbakadragna kan inta en roll, 

leva sig in i en fantasivärld och våga ta för sig mer i leken. 

 

Olofsson (2003, ss. 88-90) förklarar att rollek är en oerhört viktig form av fantasilek därför att 

barn under fantasilek kan välja att exempelvis efterlikna olika människors eller djurs 

handlingar. Hon lyfter fram ett exempel där ett barn leker med bilar och låter bilarna agera, 

själv är barnet både manusförfattare och regissör till leken. Hon beskriver denna lek som 

rollek då barnet intar en annan roll. Vidare förklarar hon att när barn intar olika roller vid lek 

använder de föremål som de låtsas vara något annat. Ett exempel kan vara att ett strykjärn i 

leken används som en båt.  

 

Tallberg Broman (2002, s. 31) lyfter fram flera bra exempel på roller som pojkar och flickor 

intar i leken. Pojkar leker oftast rollekar där de bygger gevär och hus av lego samtidigt som 

flickorna leker att de är föräldrar och tar hand om ett litet barn. Skillnaden är att pojkarnas 

rollek är mer teknisk medan flickornas rollek är mer omsorgsfull. Olofsson (2003, ss. 104-

106) lyfter fram ett annat exempel där pojkar och flickor leker tillsammans. I leken rusar en 

pojke in och ropar vi måste fly, i samma stund samlar flickorna sandkakor och skyndar sig 

iväg. Ett tag senare ropar en av pojkarna att han ska bomba hela väggen som flickorna inte 

tyckte att han skulle göra. Pojkarnas del i leken kan beskrivas som rymmare, det sker attacker 

och det finns en kamp. Flickornas del i leken kan beskrivas som ett äventyr i en fantasivärld. 

Olofsson (1987, ss. 62, 101) kategoriserar denna typ av lek som stereotypa karaktärsroller. 

Med det menar hon att barn oftast väljer att inta roller beroende på könstillhörighet. Trots 

barns medvetenhet om stereotypa karaktärsroller kan de ändå inta en roll där de låtsas vara en 

person av motsatt kön. Barnet beter sig då på det motsatta könets karaktäristiska sätt. Detta är 

vanligast bland flickor, flickor leker gärna mansroller medan pojkar sällan leker kvinnoroller. 

 

Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 87-88) berättar vidare att personalen har som ansvar att finnas 

som ett stöd i barns lek och har därför en viktig roll som deltagare i leken. Ibland kan det 

räcka med personalens närvaro för att skapa trygghet och visa intresse. Pedagogen skapar då 

ett klimat som är inbjudande till rollek och alla barn oavsett könstillhörighet får möjlighet att 

träda in i leken. Barnen får också möjlighet att träda in i roller som de vanligtvis inte skulle 

välja. Ett sådant förhållningssätt skapar möjligheter och ger förutsättningar för leken. 
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Miljöns betydelse för lek och genus 
Olofsson (1987, ss.94-95, 97) förklarar hur miljön påverkar barns val av lekar. Barns 

lekmönster varierar beroende på vilken miljö de befinner sig i. Dessa variationer beror på att 

vissa miljöer stimulerar vissa lekbeteenden mer än andra. Materialet som ställs fram inom den 

specifika miljön kan också vara avgörande för hur barn väljer lekar, detta eftersom barn oftast 

väljer det som man lägger fram. Genom att lägga fram lockande material på olika platser 

kommer barn naturligt att vägledas till avsatt plats. Miljöns uppbyggd och vilket material som 

finns framme bestämmer till stor del hur leken kommer att framställas. 

 

Även Lindqvist (2002, ss. 48-49) förklarar miljöns påverkan och menar att fritidshem som till 

exempel bygger upp dockvrår hämmar barn från att uppleva expansiva lekvärldar. I sådana 

miljöer får barn möta en konstruerad värld som begränsar deras lekval, ett exempel kan vara 

att barn oftast leker familjelekar i dockvrån då miljön stimulerar dem till det. Hedlin (2006, s. 

27) förklarar att det finns normer som handlar om vad en flicka exempelvis ska leka med. 

Miljöer som dockvrår stärker sådana normer samtidigt som det begränsar tillträdet för pojkar. 

Lindqvist (2002, ss. 48-49) förklarar innebörden av sådana lekmiljöer och menar att barn inte 

inspireras till att pröva sina egna lekar. Hon beskriver en god lekmiljö som fysiskt påtaglig, 

det bör finnas ett kulturellt sammanhang att förhålla sig till och miljön ska bidra till att 

utveckla barns lek. Hon skriver att ”Lekvärld, handling och karaktär hör nära ihop och är 

beroende av varandra”. Genom att forma goda lekmiljöer kan barn skapa innehållsrika lekar. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009, ss. 146-147) diskuterar också lekmiljön där de 

menar att lärarna kan bidra med en hel del, exempelvis samspel, fantasi och kreativitet. Det 

ställs därför krav på att lärarna skapar utmaningar genom att analysera miljöns betydelse och 

dess funktioner. 

 

Miljön påverkar inte bara barns lek, det påverkar också hur barn konstruerar kön i sociala 

sammanhang, exempelvis under under lekens gång. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2009, s. 147) lyfter fram ett exempel där lärarna hade planerat en lek. Ett stort lekrum 

användes som en frisörsalong där barnen fick vara både frisörer och kunder. Denna lek gav 

barn utrymme för gränsöverskridanden. Leken understödjer stereotypa genusmönster, alltså 

vad man som pojke respektive flicka förväntas göra. Med lärarnas närvaro och planering blev 

det möjligt för barnen att samspela, utmanas och utnyttja miljön som en god lekmiljö. 

Jämställdhet 
Jämställdhet är ett begrepp som har en kvalitativ och en kvantitativ dimension och handlar om 

förhållanden mellan män och kvinnor. Men den kvalitativa aspekten menar Hedlin (2006, s 

12) att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är den 

kvalitativa aspekten som är central inom skolverksamhetens jämställdhetsarbete, pojkar och 

flickor ska ha lika villkor. Den kvantitativa aspekten syftar på att man eftersträvar en jämn 

könsfördelning.  

 

Tallberg Broman (2002, ss. 118, 120,138) lyfter fram barns syn på könsuppdelade 

undervisningar och aktiviteter. Barn beskriver uppdelning som fel, diskriminerande och 

nedvärderande. Barn anser också att en jämställd skola där pojkar och flickor får arbeta 

tillsammans är till deras fördel då fler åsikter kan diskuteras. Inom dagens skolverksamhet 

erbjuds pojkar och flickor lika möjligheter och skolan arbetar aktivt för barns utveckling mot 

mindre stereotypa könsbeteenden. 

Hedlin (2006, ss. 15-16, 21) problematiserar begreppet jämställdhet och menar att det 

förekommer begreppsförvirring från olika håll, bland annat från personal inom 

skolverksamheten. Eidevald (2011, s. 45) menar att personal utgår ifrån individuella 
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värderingar som är djupt rotade och ibland svåra att upptäcka och bli medveten om. Vidare 

förklarar Hedlin (2006, ss. 15-16, 21) att all personal inom skolverksamheten ska främja 

jämställdhet mellan pojkar och flickor, det är inte tillräckligt att skapa grupper som består av 

hälften pojkar och hälften flickor. Det är villkor och möjligheter som ska stå i centrum för att 

främja jämställdhetsarbetet. Som personal är det därför av största vikt att ha kunskap om 

samhällets könsstruktur och vilken innebörd kön och genus har i samhället. Detta är en 

förutsättning för ett bättre jämställdhetsarbete på ett medvetet och professionellt sätt. 

Lek och genusmönster 
Genus är de tolkningar, föreställningar och förväntningar som beskriver pojkar respektive 

flickor. Utgångspunkten vad gäller genus är att samhället skapar genus, det är inte något 

medfött hos människor. Genus kan beskrivas som det sociala könet, det vill säga att kön 

kategoriseras som man respektive kvinna i sociala konstruktioner. Tallberg Broman (2002, ss. 

25, 31) menar att begreppet genus markerar den sociala relationen i kön, vilket innebär att 

flickor och pojkars beteenden inte är biologiskt givna utan socialt och historiskt konstruerade. 

Vidare förtydligar Tallberg Broman begreppet genus och beskriver det som vad samhället 

anser är ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Genus beskriver de problematiserade relationerna 

mellan män och kvinnor. Det kan handla om allt från längden på håret hos respektive kön och 

färger på kläder till politiska värderingar. 

 

Forskarna Cherney och Dempsey (2010, ss. 651-652, 664) menar i sin internationella 

forskning att barn redan vid tidig ålder kategoriserar kön, detta framgår vid val av lekar och 

leksaker vilket deras forskningsresultat har påvisat. Barn är också väl medvetna om vilka 

vänner de föredrar, vänner av samma kön och vilka lekar som bedöms vara lämpliga för sitt 

eget kön. Vidare förklarar de att barn har stereotyper om vad som är lämpliga leksaker och 

lekar beroende på vilket kön man har, exempelvis att pojkar leker med polisbilar och att 

flickor leker med dockor, vilket påvisar genusmönster redan vid tidig ålder. Cherney och 

Dempsey menar därför att leksaker bör vara mindre urskiljbara för att barnen inte ska kunna 

kategorisera leksakerna utifrån kön. Olofsson (1987, s. 101) menar att pojkar och flickors 

olikheter i lek framgår väldigt tydligt i en barngrupp. Pojkar leker oftast rörliga och motoriska 

lekar, de leker också med konstruktionsbyggen, de är tävlingsinriktade och bråkiga. Vidare 

beskriver hon pojkarnas bråkiga lek med bland annat boxning och brottning där de kastar 

omkull varandra samtidigt som de är väldigt högljudda. Flickornas lek skiljer sig en hel del 

från pojkarnas. Flickorna sitter gärna runt ett bord och spelar ett spel eller håller sig för sig 

själva i exempelvis dockvrån.  

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, ss. 93-94) har i sin vetenskapliga artikel 

forskat om olika genusmönster som framkommer i förskolan. I artikeln har barn mellan 

åldrarna 3-6 år intervjuats där de själva beskriver och berättar om sin lek ur ett 

genusperspektiv. Studien resulterade i att barnen var väl medvetna om vad flickor respektive 

pojkar leker. De var också väl medvetna om att flickor leker med flickor och att pojkar leker 

med pojkar. Barnen gav exempel på lekar och berättade att flickor leker mamma, pappa och 

barn medan pojkarna leker superhjälte. Barnen uttryckte också att det inte finns några lekar 

som är gemensamma för de båda könen och hade åsikter om vad det motsatta könet bör leka. 

En del lärare berättar att det inte förekommer någon skillnad mellan pojkar och flickor inom 

skolverksamheten, observationsresultat visar dock att lärare gör skillnad, men omedvetet. 

Barn tillåts och stimuleras till olika beteendemönster som skapar en kategorisering mellan 

könen. Pojkar och flickor bemöts inte på samma sätt, om en pojke exempelvis skriker rakt ut i 

klassrummet bemöts pojken med ett starkt tonläge i rösten av klassläraren (Tallberg Broman 

2002, ss. 31, 87-88). 
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Gränsöverskridande barn 
Gränsöverskridande val kan många gånger vara problematiskt. Att göra ett 

gränsöverskridande val innebär att exempelvis som flicka klä sig i något manligt. Flickor som 

gör gränsöverskridande val kan många gånger möta positiva reaktioner till skillnad från 

pojkar som oftast möts av skämt och negativa reaktioner från sin omgivning. Män som gör 

gränsöverskridande val och väljer yrken som exempelvis vård och omsorg kan leda till 

uteslutning. Inom vissa områden kan det vara mer acceptabelt att göra ett gränsöverskridande 

val medan andra områden är betydligt svårare att överskrida. För att våga göra ett 

gränsöverskridande val krävs därför stöd och en ny kultur med nya normer och tankar 

(Tallberg Broman 2002, ss. 143-144). 

Hedlin (2006, s. 27) förklarar att det finns normer och oskrivna regler för både pojkar och 

flickor som begränsar tillträdet till det motsatta könet. En del normer handlar om hur en flicka 

ska uppföra sig, om en flicka bryter mot normen riskerar hon att kategoriseras som mer 

”pojkig”. För den pojke som bryter mot en manlig norm är risken att han blir kallad för bland 

annat ”flickig” och mesig. I en vetenskaplig artikel valde ett fåtal barn att leka med det 

motsatta könet. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, ss. 93-94) menar att detta 

kan vara problematiskt eftersom att det kan leda till uteslutning. Att barn ska utsättas för 

uteslutning på grund av att de vill leka med det motsatta könet eller exempelvis leka med 

leksaker som det motsatta könet gör skapar en otrygg miljö. Barns upplevelser och tankar bör 

därför synliggöras då det möjliggör till att könsöverskridandet kan stöttas. 
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Teoretisk ram 
Eftersom studien fokuserar på könsmönster och barns lek har lekteorier och genusteorier 

används som teoretisk ram för studien. 

Lekteorier 
Öksnes (2011) lekteori har gett mig redskap för hur jag ska titta på leken utifrån 

observationerna och fokusgruppsamtalen som har genomförts. Genom att stödja mig i och 

tolka resultat utifrån det utvecklingspsykologiska grundperspektivet och det kulturella 

grundperspektivet kan jag förstå mönster som framkommer i barns lek. Jag ser på hennes teori 

som relevant i undersökningen då två av frågeställningarna som jag vill undersöka är: vad 

leker barnen och hur uppfattar barnen sina lekar. Öksnes (2011, ss. 13-14, 16, 90) menar att 

barns lek kan tolkas utifrån utvecklingspsykologiska grundperspektiv och kulturella 

grundperspektiv. Med det utvecklingspsykologiska menar hon att leken används som ett 

pedagogiskt verktyg inom verksamheten för barns lärande och utveckling. Pedagoger skapar 

lekar utifrån mål för att stimulera alla delar av barns utveckling. Detta kan studeras genom 

observationer där man undersöker hur barn leker för att se deras sociala förmågor under 

pågående lek. På detta sätt kan pedagoger stödja barns utveckling med de svårigheter som 

framkommer i riktning mot målen. Hon menar att pedagoger har en föreställning om att barn 

utvecklar sociala förmågor, fysiskt motoriska färdigheter, kognitiv kompetens och att de 

bygger upp emotionella försvar genom lek. Barns lek ses därför som en pedagogisk funktion, 

ett bra redskap för barns lärande och utveckling. Pedagoger som har byggt på 

utvecklingspsykologiska teorier om lek har i sitt arbete skapat roliga och lekfulla aktiviteter 

som anses vara utvecklande. 

Det har också riktats en del kritik mot utvecklingspsykologin. Öksnes (2011, ss. 15, 41-43) 

menar att utvecklingspsykologin har blivit ett filter som vi ser barn genom, detta har lett till 

att man söker fel och brister hos barn. Vid brist anses barnet ha ett problem och anses därför 

inte som ett normalt barn. Pedagogens uppgift blir då att korrigera problemet och styra in 

barnet mot det normala. Detta kom att ändras längre fram, idag har ”Det normala barnet” 

bytts ut till ”Det enskilda barnets utveckling”. 

Det andra perspektivet, kulturellt grundperspektiv, grundar sig i att barns lek handlar om lek 

utan några baktankar. Barn leker för lekens skull. Lekarna symboliserar ingenting och har inte 

som mål att leda till någonting heller. Barn vävs in i lekar omedvetet där lek handlar om att 

vara en kroppslig deltagare och överlämna sig själv till leken. Lek kan förstås som att bli 

indragen i en händelse. Barn som leker förlorar därför sig själva i leken och lekens rörelse blir 

viktigare än vad individerna som är med i leken bidrar med (Öksnes 2011, ss. 18, 29, 71, 161-

165).  

Öksnes (2011, ss. 163-164) förklarar också lek som självframställande, vilket innebär att barn 

hittar sig själva i leken. De utvecklar kunskap och kommer till insikt om sig själva. Leken 

själv är lekens egentliga subjekt och deltagarna bara frambringar leken och behöver därför 

ingen inre motivation för att delta. Det finns likheter i lek och fest där fest förklaras som det 

centrala, en handling där de som aktivt deltar dras med. Genom festen intas en viss rym, 

musiken fångas upp och firandet sker i glad och livad sinnesstämning. Det är därför möjligt 

att säga att de som leker inte väljer fritt utan leken visar sig och bevaras genom att de som 

leker framställer den. 

Vidare förklarar Öksnes (2011, ss. 164, 166-167) att spontan rörelsedrift är ett grundläggande 

drag i lek. Rörelserna har ingen bestämd funktion utan ingår som en väsentlig beståndsdel i 

leken. Sådan lek kallas för hit-och-dit-rörelsen, leken saknar avsikt, syfte, mål och 
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ansträngning. När en lek styrs av vuxna och får ett yttre syfte handlar det inte längre om lek. 

Det är en form av förfrämligande av lek. Lek avgränsas då till aktivitet och betraktas som 

något som ligger inom det självmedvetna. För barn verkar inte leken ha något annat syfte än 

att vara rolig. Öksnes (2011, ss. 164, 166-167) lyfter fram exempel från observationer där hon 

bevittnat lekar som kan återspegla hit-och-dit-rörelsen, att barn blir indragna i lek. Det som 

framkommit under observationerna är att barn förlorar sig själva och glömmer de normer för 

beteenden som råder, under lekens gång. Även denna del i lekteorin anser jag vara relevant 

för undersökningen och användbar vid tolkning av resultatet för att förstå och kunna beskriva 

barns lek. 

Genusteorier 
Holm (2007, ss. 107-108) lyfter fram användningen av teori som redskap vid tolkning av 

observationer. I de exempel som framgår utgår forskarna från ett genusteoretiskt perspektiv. 

Vidare förklarar hon att utgångspunkten med att använda teorin som redskap är för att förstå 

att kön är något som konstrueras, det är inget som sker automatiskt. Genom att stödja mig i 

och tolka resultat utifrån Eidevalds (2011) genusteori kan jag förstå könsmönster som 

framkommer i barns lek. Jag ser på hans teori som relevant i undersökningen då en av 

frågeställningarna som jag vill undersöka är om det framkommer några könsmönster i barns 

lek. 

Eidevald (2011, ss. 65, 83) förklarar att barn redan under 1970-talet identifierade sig som 

pojke eller flicka. Vidare förklarar han kön utifrån två antaganden, ”Vi föds till pojkar och 

flickor” och ”Vi görs till pojkar och flickor”. I ”Vi föds till pojkar och flickor” betraktas kön 

som biologiskt givet vilket innebär att pojkar och flickor utvecklas på olika sätt. Inom 

skolverksamheten studeras detta genom att barn ges samma möjligheter och förutsättningar 

och om könsmässiga skillnader är avgörande för pojkar och flickors olika möjligheter. I ”vi 

görs till pojkar och flickor” betraktas kön som biologiskt givet men genus som socialt 

konstruerat. Med detta menar Eidevald att genus ses som det sociala könet, det som anses vara 

manligt respektive kvinnlig. Det har forskats en hel del kring dessa antaganden, bland annat 

om hur föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar respektive kön, vilka förväntningar 

man har på varandra och vilka konsekvenser detta medför. 

Genom begreppet genus har det blivit möjligt att skilja på vilket kön en individ har och vilka 

uppfattade egenskaper individen har. Det har med detta begrepp blivit fullt möjligt att i 

språklig mening vara manlig respektive kvinnlig (Eidevald 2011, s. 54). Vidare förklarar 

Eidevald (2011, ss. 65, 71) att föreställningar om det manliga och kvinnliga påverkar hur vi 

konstruerar kön. Detta speglar sig bland annat i hur barn väljer leksaker. Vidare förklarar han 

att leksaker har en stor inverkan i barns vardag som påverkar pojkar och flickors roller. 

Leksakerna återspeglar omgivningens förväntningar på de roller pojkar och flickor förväntas 

ha. Förändringar i könsmönster och i barns leksaker kan på längre sikt påverka och 

neutralisera barns lekar. 

Utifrån en tabell förklarar Eidevald (2011, s. 11) olika förmågor och beteenden som 

kategoriseras som manliga respektive kvinnliga. En pojke kategoriseras med förmågor och 

beteenden som att vara aktiv, oberoende, egocentrisk, sportintresserad, tävlingsinriktad och 

våldsam. En flicka kategoriseras som ödmjuk, beroende, känslosam, relationsinriktad och 

tillbakadragen. Andra faktorer som också påverkar barns uppfattning om vilka förväntningar 

som finns för respektive kön kan vara att flickor har längre hår än pojkar och hur pojkar 

respektive flickor klär sig. Eidevald (2011, s. 54) menar att en flicka som väljer att klä ut sig 

till spindelmannen inte uppfyller förväntningarna som finns i samhället och riskerar att ses 

som pojkaktig, flickan anses då vara gränsöverskridande. Andra exempel som också lyfts 
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fram är flickor som leker med järnväg eller vill vara modigast, även dessa flickor anses vara 

gränsöverskridande. Flickors gränsöverskridande kan uppfattas som mer naturliga då de inte 

utmärker sig på samma sätt. Pojkar anses vara gränsöverskridande när de leker i dockvrån, 

klär ut sig till prinsessor och bär nagellack, vilket anses vara mer otillåtet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



15 
 

Metod 

I detta avsnitt redogörs för val av kvalitativ metod samt datainsamlingsmetoder som använts i 

studien. Därefter följer en beskrivning av urval, genomförande och analys av data. 

Avslutningsvis redogörs för undersökningens tillförlitlighet och forskningsetiska principer. 

Metodval 
Eftersom studien har som syfte att undersöka barns lekar vid valda situationer i fritidshemmet 

samt vad barnen beskriver att lekarna betyder för dem har jag valt kvalitativ metod. Larsson 

(1986, s. 9) menar att metoderna ska väljas ut på så sätt att de kan användas som smidiga 

verktyg i undersökningen. Ahrne och Svensson (2015, s. 9) förklarar att det kan vara en 

utmärkt strategi att kombinera olika metoder för att få ett tydligare resultat då olika metoder 

besvarar olika saker. Till min undersökning har jag därför valt kvalitativ metod. Ahrne och 

Svensson (2015, s. 10) lyfter fram exempel på kvalitativa metoder, bland annat observationer 

och fokusgruppsamtal. De menar att kvalitativa metoder används när man vill studera 

fenomen som är svåra att uppfatta direkt, det kan exempelvis handla om händelser, 

upplevelser och tankar. Då jag har undersökt barns leker, vilka könsmönster som 

framkommer i lek och barns uppfattningar kring deras lekar har jag valt att använda 

observationer och fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetoder i studien. 

Kihlström (2007, ss. 30-32) lyfter fram ett exempel där en student har genomfört en 

observation i ett klassrum. Under observationen ser hon en pojke som sitter under ett bord. 

Studenten tänker att pojken inte har hängt med under lektionen och att han inte har lärt sig 

något alls. Efter observationen intervjuade hon pojken och insåg snabbt att han faktiskt har 

lärt sig en hel del. Det vi ser är inte alltid det rätta. Därför har jag valt att inte bara observera 

utan att också styrka observationerna med fokusgruppsamtal för ett tillförlitligare resultat. 

Observation 
Observationerna av barns lek har ägt rum i dockvrå och byggrum vid fyra tillfällen, varav två 

av dem är i dockvrån och två av dem i byggrum på ett fritidshem. Rubinstein Reich och 

Wesén (1986, s. 28-29) kallar detta för platsobservationer. Under varje observation 

fotograferade jag leken för att sedan använda fotografierna som underlag till 

fokusgruppsamtalen. Efter varje observation genomfördes ett fokusgruppsamtal med 

maximalt fyra barn. De barn som var med i fokusgruppsamtalen har tidigare observerats, det 

vill säga att de barn som exempelvis varit inne i dockvrån och observerats följde sedan med 

och deltog i ett fokusgruppsamtal. Samtalet handlade om barnens uppfattningar kring de 

könsmönster som framkom i den lekta leken. 

Kihlström (2007, ss. 30-32) menar att observation som metod bidrar till ökad kunskap inom 

undersökningsområdet, vilket är något som jag har eftersträvat i min undersökning. Vidare 

lyfter hon fram flera tillvägagångssätt för att dokumentera vid observation, bland annat 

löpande protokoll. I ett löpande protokoll skriver observatören ner beskrivande kommentarer 

kring det hen ser. Under observationerna fördes ett löpande protokoll där jag antecknade 

barnens lek. Rubinstein Reich och Wesén (1986, s. 15) menar att fem minuter är en vanlig 

observationstid när man för ett löpande protokoll, detta är den tid jag förhöll mig till. 

Innan påbörjad observation gjordes en tydlig miljöbeskrivning. Kihlström (2007, ss. 32-33) 

menar att miljöbeskrivningen gör att läsaren får en klar bild av var observationen äger rum. 

Observationen inleddes därefter med anteckningar kring kön och ålder på barnen, tanken var 

att det skulle vara flickor och pojkar runt sju års ålder. I det löpande protokollet antecknade 

jag vad som hände under observationen, aktiviteter som barnen utförde, händelser som 
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förekom, vid vilka tidpunkter händelserna inträffade och mina känslor eftersom de är av 

betydelse för vad jag har sett. 

Då ingen kan veta vad barn tänker vid observationer krävs ytterligare en metod. Varje 

observation har därför fördjupats med ett fokusgruppsamtal. Detta möjliggör undersökandet 

av barns uppfattningar kring de könsmönster som framkommer i deras lek. Kihlström (2007, 

s. 47) menar att barn har tankar och föreställningar om sin omvärld som framgår i samtal. 

Fokusgruppsamtal 
Davidsson (2007, ss. 64-65) menar att fokusgruppsamtal är ett exempel på kvalitativ 

forskning som innebär att man tillsammans samtalar i mindre grupper kring ett ämne som är 

bestämt på förhand. Under ett fokusgruppsamtal diskuterar varje individ utifrån sin 

uppfattning. Varje individ beskriver sina uppfattningar med egna ord som i slutet av 

fokusgruppsamtalet ska ses som en helhet. Vidare för helheten en samlad kvalitet, som går 

utöver individernas åsikter.  

I fokusgruppsamtalen har tolv elever deltagit sammanlagt. Varje fokusgruppsamtal bestod av 

tre elever. I de två första grupperna deltog endast flickor och under de två sista 

fokusgruppsamtalen deltog enbart pojkar (Se bilaga 3 och 4). Davidsson (2007, ss. 66-67) 

förklarar att en större grupp kan medföra svårigheter vid hantering av dokumentation. I 

enlighet med Davidsson (2007, ss. 66-67) valde jag därför att föra fokusgruppsamtal med 

mindre grupper för att underlätta hanteringen vid dokumentation. Larsson (1986, ss. 36-37) 

menar att samtalen ska dokumenteras genom att skrivas in på dator, skrivas ut och sedan 

bearbetas ostört. För att detta skulle vara möjligt inom den tidsram som vi blev tilldelade 

kände jag därför att fyra barn var lagom många. 

Davidsson (2007, ss. 66-67) menar att fokusgruppsamtalet ska bestå av en samtalsledare som 

följer samtalet och för diskussionen framåt när barnen kör fast. Samtalsledaren introducerar 

fokusgruppsamtalet genom att ställa fram fotografierna från observationsmaterialet och 

inleder sedan med det fokuserade ämnet. Rubinstein Reich och Wesén (1986, s. 18) menar att 

material som underlag när man samtalar med barn kan ge fylligare information eftersom det 

är ett stöd under samtalet som barnen har att utgå ifrån. Under mina fokusgruppsamtal förhöll 

jag mig till detta genom att själv vara samtalsledare. Jag hade förberedda frågor och ställde 

följdfrågor för att få ytterligare information. Fotografierna placerades i mitten utav bordet för 

att samtliga barn ska skulle kunna se materialet. Utifrån de förberedda frågor och 

fotografierna från barnens lek fördes ett fokusgruppsamtal. 

Tengbergs (2009, s. 169) vetenskapliga artikel handlar om hur genus konstrueras i en grupp 

elevers samtal om en litterär text. Det ämne som diskuteras i elevernas samtal berör mitt 

undersökningsområde då de samtalar om vad som anses vare manligt respektive kvinnligt. 

Det som också berör min undersökning är att de använder sig av ett underlag vid samtalet. I 

min undersökning använde jag istället observationsmaterial som underlag vid 

fokusgruppsamtalet men ämnet var detsamma. 

Urval 
Undersökningen har genomförts på en skola med sammanlagt tolv elever som är sju år gamla. 

Eleverna som har deltagit i studien går på samma avdelning i fritidshemmet. Eftersom syftet 

med studien är att undersöka barns lek samt uppfattningar och könsmönster vid valda 

situationer är urvalsgruppen elever i fritidshem. Urvalet av observationsmiljöer är dockvrår 

och byggrum. Larsson (1986, s. 29) menar att urvalet ska vara relevant i förhållande till 

problemställningen. Jag har valt dockvrår och byggrum som observationsmiljöer eftersom 

mitt intresse för vad som utspelar sig i rummen är stort, jag har också valt detta eftersom att 
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Larsson (1986, s. 29) förklarar att urvalsgruppen ska tänkas tillföra nya uppfattningar kring 

området för ett rikare resultat.  

Tabell 1: Deltagare i studien 

Observationer Plats Fokusgruppssamtal Plats 

Observation 1 

Antal barn: 3 

Dockvrå i fritidshem Fokusgruppssamtal 1 

Antal barn: 3 
Fritidshem 

Observation 2 

Antal barn: 3 

Dockvrå i fritidshem Fokusgruppssamtal 2 

Antal barn: 3 
Fritidshem 

Observation 3 

Antal barn: 3 

Byggrum i fritidshem Fokusgruppssamtal 3 

Antal barn: 3 
Fritidshem 

Observation 3 

Antal barn: 3 

Byggrum i fritidshem Fokusgruppssamtal 4 

Antal barn: 3 
Fritidshem 

 

Reich och Wesén (1986, s. 16) förklarar att ett snävare urval under observationen kan ge en 

mer detaljerad information. Vidare förklarar de också att fler deltagare under observationen 

kan vara problematiskt eftersom observatören lätt kan tappa helheten och ha svårt för att finna 

förklaringar kring det observerade efteråt. Jag kommer dock observera situationer i rummen 

så antalet barn är inte av betydelse. Ett annat problem som kan uppstå med en större 

barngrupp vid samtal är att materialet inte hinner analyseras djupgående. Larsson (1986, s. 

30) menar att stora samtalsmaterial kan vara problematiskt eftersom analysen riskerar att bli 

ytlig. Tiden räcker inte till för att analysera materialet och detta gör att poängen med den 

kvalitativa undersökningen försvinner. Även detta är något som jag tar hänsyn till när jag 

väljer att föra fokusgruppsamtal med maximalt fyra barn. Varje fokusgruppsamtal kommer att 

vara under cirka tio minuter då fyra samtal ska genomföras och jag har begränsat med tid för 

att skriva examensarbetet. 

Genomförande 
Vid start av examensarbetet så var det relativt klart vad som skulle undersökas. Utifrån 

diskussioner om könsmönster i barns lek har jag fått ett fördjupat intresse för dess innebörd. 

För mig var det viktigt att välja ett område som jag anser vara aktuellt att arbeta med inom 

min kommande yrkesroll som lärare i fritidshem. När undersökningsområdet var bestämt 

inleddes sökning efter tidigare forskning. Jag sökte efter vetenskapliga artiklar i bibliotekets 

databas summon och jag sökte också efter relevant litteratur. 

 

När bakgrunden väl blivit utformad kontaktade jag rektorn på den skola som observationerna 

och fokusgruppsamtalen skulle genomföras på. Vid klartecken från rektorn kontaktade jag 

personal på fritidshemmet och formulerade ett missivbrev med information till 

vårdnadshavare. De fick god tid på sig att läsa igenom informationen och kontakta mig vid 

eventuella frågor och funderingar innan de skrev under och gav sitt samtycke. 

 

Observationerna genomfördes så som det var tänkt, i dockvrån och byggrummet. Barnen som 

var med informerades i förväg och jag hade fått vårdnadshavares samtycke. Observationerna 

varade mellan fem och sju minuter, samtliga ägde rum på eftermiddagar. Det förekom inga 

störningar under observationerna. Fokusgruppsamtalen genomfördes också ostört i ett avskilt 

rum. Varje samtal varade mellan tio och tolv minuter. Barnen informerades om att samtalen 

skulle spelas in och att det var frivilligt att delta.  

 

De två första observationen genomfördes i dockvrån på samma sätt. Jag började med att göra 

en miljöbeskrivning av rummet. Därefter fotograferades leken och jag förde ett löpande 
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protokoll under fem minuter. När observationen var färdig gick jag iväg med barnen till ett 

avskilt rum där vi förde ett fokusgruppsamtal med förberedda frågor och med bilden från 

observationen som underlag. Under samtalet ställde jag också följdfrågor för att få ytterligare 

information. Fokusgruppsamtalet spelades in och anteckningar fördes under tiden, mest 

stödord. Under den andra fältdagen genomfördes observationer i byggrummet. 

Observationerna och fokusgruppsamtalen genomfördes på samma sätt som tidigare. När 

samtliga metoder var genomförda påbörjades bearbetning och analys av insamlat material. 

Analys/bearbetning 
I steg 1 analyserades observationerna och fokusgruppsamtalen. Jag började med att skriva ut 

fokusgruppsamtalen i text, jag har dock inte tagit med allt som sagts, bara det som är relevant 

och besvarar mitt syfte. Malmqvist (2007, s. 125) menar att detta är ett sätt att spara både 

energi och tid vid analysarbetet. Därefter läste jag igenom både observationsanteckningar och 

fokusgruppsamtals anteckningar upprepande gånger och reflekterade över det som framgått 

för att få en helhetssyn. Med detta menar Malmqvist (2007, s. 124) att forskaren får en 

helhetsbild av den insamlade informationen för att sedan finna likheter och skillnader, sådant 

som är återkommande. 

Steg 2 bestod av en grov sortering av likheter och skillnader från både observations och 

fokusgruppsamtals material. Malmqvist (2007, s. 127) förklarar att uppgifter som är viktiga 

för syftet inordnas genom att informationen delas in i mindre delar. Kihlström (2007, s. 37) 

förklarar att materialet ska analyseras och jämföras med forskning för att se vilka mönster 

som framkommer och vad som egentligen har utspelat sig. Vid sortering av allt insamlat 

material valde jag att använda färgpennor eftersom Malmqvist (2007, s. 12) förklarar att det 

förtydligar vilket som hänger ihop. Jag utgick då från frågeställningarna och förde samman all 

observations och fokusgruppsamtals material som besvarade de två första frågeställningarna, 

vad leker barnen? och hur uppfattar barnen sina lekar? Och sedan det material som besvarade 

den sista frågeställningen, vilka könsmönster framkommer i barns lek och hur framträder 

dessa? Utifrån frågeställningarna kom jag fram till sex olika teman. Dessa är: familjelekar i 

dockvrån, krigs- och brand lekar i byggrummet, miljö, val av kompisar, roller och leksaker. 

Med detta menar Malmqvist (2007, s. 126) att en grov sortering har genomförts där det 

insamlade materialet har fått struktur och kan användas som utgångspunkt för den mer 

utförliga och fördjupade analysen. 

 

I steg 3 vid sorteringen av teman utgick jag från studiens frågeställningar. Under de två första 

frågeställningarna som handlar om vad barn leker och hur de uppfattar sina lekar samlade jag 

temana familjelekar i dockvrån och krigs- och brand lekar i byggrummet. Under studiens 

tredje fråga om det framträder några könsmönster i barnens lekar placerade jag temana miljö, 

val av kompisar, roller och leksaker. I resultatkapitlet redovisas temana under 

huvudrubrikerna Barns lekar och hur de uppfattar dem och Könsmönster som framträder i 

barnens lekar. 

Reliabilitet och validitet 
Validitet handlar om examensarbetets giltighet, att studera det man ämnar undersöka. De 

metoder man väljer att använda i undersökningen ska vara väl utprovade, exempelvis 

observation och fokusgruppsamtal. Metoderna kallas innehållsvaliditet. Man kan också 

försäkra sig om bra validitet genom att använda flera metoder i sin undersökning (Kihlström 

2007, s. 231). Under utbildningens gång har vi haft möjlighet att öva de olika metoderna, att 

observera och föra fokusgruppsamtal är därför inga främmande metoder för mig. 
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Vidare lyfter Kihlström (2007, ss. 231-232) fram reliabilitet som handlar om resultatets 

tillförlitlighet. Ett sätt som ökar reliabiliteten och ger större tillförlitlighet är om man är två 

som observerar och två som för fokusgruppsamtalet. Som observatörer kan man då jämföra 

det man har sett under observationen. Under fokusgruppsamtalet kan en person samtala med 

barnen medan den andra personen observerar och för anteckningar. Jag har dock valt att 

genomföra min undersökning ensam vilket jag anser är bra då Kihlström (2007, s. 232) också 

lyfter fram nackdelar med att vara två. Ett exempel är att barnen som deltar i 

fokusgruppsamtalet kan uppleva obehag ifall två personer närvarar. 

Kihlström (2007, s. 232) lyfter fram ännu ett sätt som ökar tillförlitligheten. Det görs genom 

att spela in samtalet. Genom att spela in missar man inte att anteckna viktiga saker som lyfts 

fram under samtalet. Jag har därför spelat in fokusgruppsamtalen, på så sätt har jag fått med 

all information. 

Forskningsetik 
Innan påbörjad undersökning måste forskaren sätta sig in i de etiska regler som finns skriva. 

Det finns tre ämnesråd inom Vetenskapsrådet varav en av dem är humanoria och 

samhällsvetenskap. De regler som finns utifrån humanoria och samhällsvetenskap delas upp i 

fyra huvudkategorier, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2007, ss. 25-26). I min undersökning har jag tagit hänsyn 

till dessa huvudkategorier för att kunna genomföra min undersökning. Björkdahl Ordell 

(2007, s. 26) menar att den första huvudkategorin är informationskravet. Detta innebär att 

samtliga deltagare ska informeras om syftet med undersökningen. Jag informerade 

vårdnadshavare genom ett missivbrev (se bilaga 1). 

Den anda huvudkategorin är samtyckeskravet (se bilaga 2) som innebär att deltagarna i 

undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Björkdahl Ordell 2007, ss. 

25-26). Trots vårdnadshavares samtycke informerade och frågade jag ändå barnen om de ville 

medverka då Davidsson (2007, ss. 30, 68) förklarar att barnen trots vårdnadshavares samtycke 

har rätt att avstå i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet som är den tredje huvudkategorin innebär att uppgifter om alla 

deltagare i undersökningen ska skyddas (Björkdahl Ordell 2007, s. 27). Ett sätt att skydda 

deltagarna enligt Hermerén (2011, s. 68) är genom anonymisering, barnens och 

skolverksamheternas namn ersätts då med fiktiva namn. Vidare förklarar Hermerén (2011, s. 

68) att det ska vara omöjligt för läsaren att identifiera vilka som har medverkat i studien. 

Detta har jag tagit hänsyn till i min undersökning genom att samtliga deltagare och skola är 

skyddade. Detta har jag också framfört och informerat om i missivbrevet. 

Björkdahl Ordell (2007, s. 27) förklarar att den sista huvudkategorin som är nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter om deltagarna endast får användas för att genomföra 

undersökningen. Materialet skall alltså inte användas i annat syfte. Vårdnadshavare har 

informerats om att resultatet av observationerna och fokusgruppsamtalen endast kommer att 

hanteras av mig. 
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Resultat 
I detta avsnitt redogörs studiens resultat. Resultatet delas in i två större rubriker, barnens lekar 

och hur de uppfattar dem samt könsmönster som framträder i barnens lekar. Varje rubrik har 

delats in i underrubriker utifrån de teman som framkom i analysen av data.   

Barnens lekar och hur de uppfattar dem 
Utifrån observationerna och fokusgruppsintervjuerna redovisas under den här rubriken vad 

barnen leker och hur de uppfattar sina lekar. 

Familjelekar i dockvrån 
Vid Observationstillfälle 1 lekte tre flickor mamma, pappa och barn. Två av barnen var barn 

och en av dem var mamma. Barnen var två flickor och de var systrar. Under observationen 

hände följande: 

Familjen skulle iväg till mormor och packade därför för fullt. När mamman 

packade använde hon leksaker som hon låtsades vara något annat, ett exempel var 

att en duk blev en filt. Samtidigt som hon packade kom flickorna till insikt att de 

behövde handla mat. De skyndade iväg till affären där en av flickorna intog en roll 

som kassörska medan mamman och den andra flickan handlade. Flickan ringde 

mormor och frågade om hon önskade något från affären, under telefonsamtalet 

talade hon också om för mormor att de var på väg. När de hade handlat färdigt 

bytte kassörskan tillbaka till sin tidigare roll som barn. De satte sig sedan i soffan 

som de låtsades vara en bil. Bilbältet var på, de hade gossedjur i händerna och 

åkte sedan iväg. 

Under fokusgruppsamtalet berättade barnen om deras uppfattningar kring leken från 

observationstillfälle 1. Leken beskrevs som spännande, händelserik och rolig. De berättade att 

leken handlade om ett besök hos mormor som de skulle fira jul hos, vilket inte framgick under 

observationen. Mormor hade köpt julklappar till dem och de hade därför bråttom med att 

komma iväg. En flicka uttryckte sig så här: ”När jag firar jul brukar jag åka hem till mina 

släktingar som har köpt jättemycket julklappar till mig.” Barnen berättade också att de saknar 

en pappa i leken. De förklarar att det beror på att ingen flicka vill vara pojke. Andra roller 

som mamma, syster och djur anses vara mer populära. De berättade också att de framförallt 

leker familjelekar i dockvrån, vilket också framkom i observationen. 

Vid observationstillfälle 2 lekte tre flickor mamma pappa och barn i dockvrån.  En av 

flickorna var mamma, den andra var en bebis och den tredje var en katt. Under observationen 

hände följande: 

Mamman lagade mat i köket med hjälp av en kastrull och en slev som hon rörde 

om med. Under tiden låg katten och bebisen i soffan som de låtsades vara en säng 

i väntan på att maten skulle bli färdig. När mamman var färdig med maten ställde 

hon fram en skål med mat till katten och klappade den försiktigt. Katten slickade 

sig då om tassen och sade mjau. Hon började sedan mata bebisen som inte kunde 

äta själv och när de var färdiga var det läggdags. De släckte lampan och mamman 

började berätta en saga som handlade om en prinsessa som hade långt gult hår, 

med glitter i och en vacker Princessklänning. 

Eleverna som deltog i observationstillfälle 2 berättade i samtalet med dem att de oftast leker 

inne i dockvrån. De väljer då familjelekar med varierade handlingar, vilket har framkommit 

under observationen. Barnen uppfattade deras lek som omsorgsfull. En flicka sade att: ”När vi 

leker bebis och katt måste det finnas en mamma som kan ta hand om oss då vi inte kan ta 
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hand om oss själva. Den här leken är rolig för att man kan vara någon annan, ta hand om 

andra och själv bli omhändertagen och vi älskar katter.” Den andra flickan fortsatte att berätta 

om hennes tre katter som hon har hemma, dem älskar hon innerligt. Den tredje flickan 

berättade om en önskan, att fler pojkar ska delta deras familjelekar så att de kan inta roller 

som storebröder. Detta var alla under fokusgruppsamtalet enade om. De påpekar också att de 

pojkar som deltar inte ska förstöra leken. En av flickorna sade att: ”Ibland förstör killarna när 

de är med och leker, de kastar bort leksaker som vi håller i händerna.” Det är då inte lika 

roligt för flickorna att leka. 

De beskrivna leksituationerna från observationerna och fokusgruppsamtalen visar att barnen 

intar olika roller när de leker. I rolleken använder barnen föremål som de låtsas vara något 

annat, exempelvis att soffan blir till en bil. Resultatet visar att det pågår rollekar och 

låtsaslekar. Resultatet visar också att barnens lekar är baserade på tidigare upplevelser som de 

har varit med om. 

Krigs- och brandlekar i byggrummet 
Vid observationstillfälle 3 lekte tre pojkar en krigslek inne i byggrummet. Under 

observationen hände följande: 

Två av dem byggde med lego, den ena byggde en pistol och den andra byggde en 

båt. Den tredje pojken lekte med bilar på mattan. Pojken som byggde pistolen 

ropade ”kolla hur stor min pistol är” och sköt mot båten. Samtidigt som han sköt 

tog pojken som hade byggt båten två legogubbar från en låda som han placerade i 

fartyget. Han låtsades sedan att legogubbarna blev skjutna. Under leken 

överröstade pojkarna varandra och det dröjde en kort stund innan den tredje 

pojken avbröt sin lek med bilarna och gav sig in i krigsleken. Han tog en träkloss, 

rullade på marken och sköt mot de andra.  

I efterföljande samtal berättade barnen att de uppfattade deras lek från observationstillfället 

som ”På låtsas”. En av pojkarna uttryckte sig så här: ”Vi skjuter varandra på låtsas i leken, det 

är roligt och spännande eftersom det händer mycket i sådana lekar.” Pojkarna drogs med i 

leken och de förklarade att de har krigsspel hemma som går ut på att man ska skjuta varandra. 

En av pojkarna sade att: ”Jag leker det jag har sett i spelet.” Under fokusgruppsamtalet 

berättade barnen också om andra lekar som de brukar leka inne i byggrummet. De berättade 

att de oftast bygger hus, fartyg, vapen och gubbar av lego som efter ett tag går över till mer 

våldsamma handlingar. Barnen berättade också att de brukar låtsas att det konstruerade 

legobygget kan användas som verkliga föremål under lekens gång. Detta har också framgått 

under observationen. 

Vid observationstillfälle 4 lekte tre pojkar inne i byggrummet. Pojkarna byggde hus som 

började brinna och flygplan som skulle släcka elden. Under observationen hände följande: 

Under tiden som pojkarna byggde med lego fördes en kort diskussion om 

brandlarm och bränder. En av pojkarna uttryckte att han inte är rädd för eld eller 

när brandlarmet piper i skolan. Den andra pojken sade samma sak samtidigt som 

han låtsas att det brann i huset som han hade byggt. Den första pojken som var 

orädd tog sitt flygplan, flög över elden och försökte kväva det brinnande huset 

med vatten. Den tredje pojken som också var med i leken sprang runt med sina 

gubbar för att rädda dem från branden. 

Barnen som deltog i den sista observationen förde i samtalet fram att de uppfattade deras lek 

som fantasifull. Pojkarna berättade att de använder fantasin när de bygger med lego som 
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formas till exempelvis flygplan, hus och gubbar.” En av pojkarna berättade att flygplanet som 

flög över elden försökte kväva det brinnande huset. Han sade att: ”Flygplanet har 

vattenslangar som vattnet sprutas ifrån, detta såg jag på film en gång. Då var det ett flygplan 

som försökte kväva en brand, inte på exakt samma sätt men på liknande vis.” Barnen 

berättade också att detta är vanliga lekar som de föredrar att leka. 

Resultatet från observationerna och fokusgruppsamtalen visar att barnen dras med in i leken 

som eskalerar hastigt. De använder leksaker som de låtsas vara något annat, barnen 

låtsasleker. Resultatet visar också att lekarna är baserade på tidigare upplevelser som barnen 

har varit med om. 

Könsmönster som framträder i barnens lekar 
Under den här rubriken fokuseras könsmönster som framträder i barnens lekar utifrån 

observationerna och samtalen med barnen.  

Miljö  
Under observationstillfälle 1 lekte endast flickor inne i dockvrån. De lekte en familjelek med 

material som fanns där inne. I dockvrån finns en kassaapparat med låtsas pengar i som barnen 

betalade med när de lekte affär. Det finns även olika varor som barnen använde när de skulle 

handla. Under fokusgruppsamtalet berättade flickorna att de brukar leka med allt material som 

finns inne i dockvrån, vilket också framgick under observationen. De berättade också att det 

är flest flickor i dockvrån och flest pojkar i byggrummet. Flickorna förklarade att pojkarna 

hellre leker i byggrummet eftersom deras leksaker finns där. En flicka uttryckte sig så här: 

”Killarna leker inte mamma pappa och barn, de leker star wars. Därför leker de inte inne i 

dockvrån.” Även under observationstillfälle 2 befann sig enbart flickor i dockvrån. De lekte 

med material som bland annat köksredskap. De förklarade sedan under fokusgruppsamtal 2 att 

de oftast leker inne i dockvrån eftersom att deras leksaker finns där.  Det finns inget som 

flickorna anser vara roligt att leka med inne i byggrummet. De menar därför att pojkarna 

oftast leker inne i byggrummet och att flickorna leker i dockvrån. 

Vid observationstillfälle 3 lekte endast pojkar i byggrummet, två av dem lekte med lego och 

den tredje av dem lekte med bilar. I byggrummet finns olika material som barnen kan leka 

med, bland annat djur, kulbanor, klossar, bilar och lego. Pojkarna berättade under 

fokusgruppsamtal 3 att de oftast väljer att leka inne i byggrummet. De menar att det inte finns 

något för dem att leka med inne i dockvrån samtidigt som det inte finns något för flickorna att 

leka med inne i byggrummet. En av pojkarna uttryckte sig så här: ”Tjejer brukar inte vara här 

inne så ofta. De vill leka i dockvrån. Det finns inga dockor i byggrummet. Tjejerna har andra 

intressen som är tjejiga, typ mamma pappa och barn. Det är mest killar i byggrummet” Även 

under observationstillfälle 4 lekte endast pojkar inne i byggrummet. De var 3 pojkar som lekte 

med lego och byggde hus, flygplan samt gubbar. De berättade under fokusgruppsamtal 4 att 

de inte brukar leka inne i dockvrån eftersom flickorna leker familjelekar där inne, de är själva 

mer intresserade av att leka med lego och bilar.  

Resultatet från observationerna och fokusgruppsamtalen visar att miljön och materialet som 

finns i respektive rum stimulerar barn till ett visst lekbeteende. 

Val av kompisar 
Under observation 1 valde barnen att leka med flickor i dockvrån. Senare under 

fokusgruppsamtal 1 namngav flickorna vilka de brukar leka med och det var i stort sett endast 

flickor. En av flickorna namngav dock en pojke och uttryckte sig så här; ”Han är inte som de 

tuffa killarna”. Den tuffa pojken beskrevs som en bråkstake och taskig medan den snälla 

pojken beskrevs som snäll och lyhörd. Barnen förklarade också att de har kompisar av det 
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motsatta könet men att de inte delar samma intressen vilket är en anledning till varför de 

oftast inte leker tillsammans. Flickorna som medverkade under fokusgruppsamtal 2 berättade 

att de oftast leker med sina bästa vänner. Deras bästa vänner som de namngav var alla flickor. 

De delar också samma intressen vilket gör att de väljer att leka tillsammans. 

 

Under fokusgruppsamtal 3 berättade pojkarna att de vid enstaka tillfällen leker med flickor. 

De berättade om en situation där flickor har varit inne i byggrummet och lekt, flickorna lekte 

då för sig själva och pojkarna för sig själva.  De menar att de leker med kompisar som delar 

samma intresse som dem själva, vilket då oftast är pojkar. Pojkarna som deltog i 

fokusgruppsamtal 4 berättade att de har kompisar av det motsatta könet men att de sällan leker 

med varandra inomhus. När de är utomhus leker de gärna ”jage” med flickorna men när de är 

inne leker de oftast könsuppdelat. 

Resultatet visar att barnen väljer att leka med kompisar som delar samma intresse och av 

samma kön. Pojkar kategoriseras med beteenden som att vara aktiv, sportintresserad och 

tävlingsinriktad medan flickor kategoriseras med beteenden som ödmjuk, relationsinriktad 

och tillbakadragen. Resultatet visar att pojkarna och flickorna har olika intressen och väljer 

därför kompisar utifrån könstillhörighet. 

Roller 
Under observation 1 och 2 i dockvrån intog barnen roller som flickor. Flickorna som deltog 

under fokusgruppsamtal 1 förklarade att rollerna som de intar oftast är som flickor eller djur, 

detta menar de beror på att ingen vill vara en pojke i leken. Under fokusgruppsamtal 2 

berättade flickorna att de önskar att fler kunde vara med och leka, speciellt pojkar då de i så 

fall kan inta roller som storebröder. Vid observationstillfälle 3 i byggrummet intog pojkarna 

roller som krigare i leken och sköt mot varandra med leksaker som de låtsades vara vapen. 

Roller som framgick i observation 4 som också var i byggrummet, var bland annat brandmän. 

Barnen intog roller som är typiska för en pojke att inta. Under fokusgruppsamtalet berättade 

pojkarna att de upplever en sådan rollek som rolig och händelserik. 

 

Resultatet från observationerna och fokusgruppsamtalen visar på stereotypa könsroller där 

barnen väljer roller beroende på könstillhörighet. Barnen utför sedan handlingar som är 

utmärkande för den roll som har valts.  

Leksaker  

Barn som deltog i fokusgruppsamtal 1, 2, 3 och 4 var alla medvetna om att pojkar och flickor 

leker på olika platser och med olika leksaker. De var också överens om att alla barn kan leka 

med alla leksaker. De menar dock att det inte är vanligt eftersom att det finns andra leksaker 

som respektive kön brukar leker med. Under fokusgruppsamtal 2 lyfter barnen fram ett 

exempel och menar att det inte är vanligt att en pojke leker med leksaker som flickor leker 

med. Barnen förklarar också att de tycker om att leka med olika leksaker. En pojke som 

deltog i fokusgruppsamtal 3 sade att: ”Killar kan leka med Barbie men de brukar inte göra det 

eftersom tjejer leker med det. Killar tycker att det är töntigt att leka med Barbie. Tjejer kan 

leka med bilar men de brukar inte göra det för att de inte gillar bilar, de gillar att leka med 

tjejleksaker.” 

Resultatet från fokusgruppsamtalen visar att barnen uppfattar leksaker som könsbundna, de 

har förväntningar på varandra. Förväntningarna som framgår i resultatet är kopplade till 

könsrelaterade normer där flickor väljer leksaker som antas vara för flickor och att pojkar 

väljer leksaker som antas vara för pojkar. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Diskussionen delas in under två huvudrubriker, 

barnens lekar och hur de uppfattar dem samt könsmönster som framträder i barnens lekar. 

Barnens lekar och hur de uppfattar dem 
Under den här rubriken redogörs för barnens lekar och hur de uppfattar dem. Här diskuteras 

de lekar som varit framträdande i dockvrån och i byggrummet. 

Familjelekar i dockvrån 
I dockvrån intogs roller som bland annat mamma, barn och djur. Utifrån rollerna startade 

barnen familjelekar. Enligt mig är familjelekar gynnsamma eftersom att barn kan träda in i 

roller och vara någon annan. De utför också handlingar som är utmärkande för rollerna vilket 

visar att de är observanta på hur människor runt omkring dem fungerar. Knutsdotter Olofsson 

(2009, s. 77) förklarar att rolleken har en kraft att öppna stängda dörrar, vilket kan vara 

positivt för barn som inte vågar vara sig själva. Barn som är tillbakadragna kan inta en roll, 

leva sig in i en fantasivärld och våga ta för sig mer i leken. Genom att inta andra roller kan 

barn bjuda på sig själva utan att skämmas om något går fel. Det som framgår i studien är att 

barnen oftast väljer att inta samma roller. Berg (2009, s. 69) för fram betydelsen av att barn 

får inta roller som de vanligtvis inte väljer. Genom rollek bygger barn upp och formar sin 

identitet, den växer fram långsamt genom att barn ständigt prövar olika identiteter. Det är inte 

lika enkelt för alla barn att identifiera sig. Därför är det oerhört viktigt att barn får möjlighet 

att pröva olika roller för att hitta sig själva och bygga upp sin identitet. 

Att inta roller är också viktigt därför att barn får möjlighet att utöva sin fantasi. Vid rollek 

använde barnen föremål som de låtsades vara något annat, vilket Olofsson (2003, ss. 88-90) 

menar är vanligt. Detta kan bero på att barn har väldigt mycket fantasi och att de föremål som 

de önskar leka med inte alltid finns tillgängliga. I resultatet framgår att barnen använde 

föremål som fanns till hands och låtsades att de föreställde något annat för att passa in i leken. 

Till exempel kunde en soffa vara en bil. En slutsats jag drar av Olofssons (2003, ss. 88-90) 

resonemang skulle kunna vara att låtsasleken är positiv eftersom att barn får möjlighet att 

använda sin fantasi och kreativitet. Barn låter fantasin flöda och har roligt med de föremål 

som finns. De låtsas att föremålet är något annat och det fungerar lika bra för dem. Resultatet 

visa att barnen också tränar förmågor i låtsatsleken som har med känslor att göra. I enlighet 

med Gärdenfors (2009, ss. 50-51) framgår det i studien att barnen avläser känslor i 

låtsasleken. Vid observationssituationerna uppmärksammades detta. Till exempel uttryckte 

barnen känslor när de lekte att de skulle resa till mormor. De var exalterade och när ett barn 

såg glad ut smålog också de andra barnen. En annan situation där känslor framträdde i leken 

var när barnet som intog en mammaroll hjälpte sitt lilla barn att äta på grund av att hon visste 

att barnet inte klarade av att äta på egen hand. 

I enlighet med Lindqvist (2002, s. 39) visar resultatet att barnens lekar baserar sig på 

upplevelser som de tidigare varit med om.  Under fokusgruppsamtal 1 berättade flickorna att 

deras lek handlade om att fira jul hemma hos mormor och att deras julhelger ser ut på 

liknande vis. Barn möter händelser av olika slag som de för med sig in i rolleken. Det som 

händer i leken är alltså en återspegling av barns tankar och upplevelser. Genom att barnen 

berättade om deras lekar och att de var baserade på tidigare upplevelser förstod jag varför 

lekarna utspelade sig som de gjorde. Barn behöver ges möjlighet att komma till tals och 

berätta om deras lekar, om de inte ges den möjligheten kan vi inte förstå varför leken utspelar 

sig som den gör. Genom att barn får möjlighet att uttrycka sig kan deras lek förstås mer 

djupgående. 
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Krigs- och brandlekar i byggrummet 
Till skillnad från de roller och låtsaslekar som utspelade sig i dockvrån, intog barnen roller 

som krigare och brandmän i byggrummet. I enlighet med Öksnes (2011, ss. 18, 29, 71, 134-

135, 161-165) visar resultatet att barnens lekar är impulsiva och att de dras med in i leken. 

Detta framgick under observationerna genom att barnen först lekte var för sig och sedan 

tillsammans. Ett barn gjorde något som fick det andra barnet att haka på. Ett sådant 

uppförande kan tolkas utifrån det kulturella grundperspektivet. Detta perspektiv grundar sig i 

att barn inte har några baktankar med leken. Leken symboliserar ingenting och har inte som 

mål att leda till någonting heller. Barn vävs in i lekar omedvetet där lekens rörelse blir 

viktigare än vad individerna som är med i leken bidrar med. Hon lyfter fram flera exempel på 

lekar som har inslag av otäckhet. Det första exemplet är att några barn hade byggt snögubbar 

under vintertid, för att sedan hugga huvudet av dem eller skjuta på dem med slangbella. En 

annan gång lekte en grupp pojkar att de skulle mörda en yngre pojke. Hon betecknar dessa 

lekar som onda och menar att detta är lekar som drar till sig många barn. Vidare förklarar hon 

att barn inte ser allvaret i leken på samma sätt som vuxna eftersom de glömmer bort sig själva 

när de leker, barn stängs ute från den verkliga självuppfattningen. Därför säger barn oftast att 

de ”bara lekte” när de får skäll av en vuxen. Det är därför inte nödvändigtvis med vilje som 

barn handlar ont i leken. 

Dock har lärare en annan syn på denna typ av lek. Öksnes (2011, ss. 13-14, 16, 90, 134-135) 

förklarar att lärare har en föreställning om att barn utvecklar sociala förmågor, fysiskt 

motoriska färdigheter, kognitiv kompetens och att de bygger upp emotionella försvar genom 

lek. Barns lek ses därför som en pedagogisk funktion, ett bra redskap för barns lärande och 

utveckling. Då barn inte ser allvaret i lek på samma sett som vuxna, väljer lärare att styra upp 

barns onda lekar i en mer positiv och harmonisk riktning. Lärare som har byggt på 

utvecklingspsykologiska teorier om lek har i sitt arbete observerat barn under pågående lek 

och därefter skapat roliga och lekfulla aktiviteter som anses vara utvecklande. Öksnes (2011, 

ss. 13-14, 16, 50-51, 90, 164, 166-167) förklarar också att när en lek styrs av vuxna handlar 

det inte längre om lek. Barn som har berättat om sina lekar har klart för sig att vissa lekar är 

att föredra framför andra. Vidare förklarar hon att barns beskrivning av lek är när de själva får 

bestämma vad de ska leka och med vem de ska leka. När barn inte får bestämma handlar det 

inte längre om lek enligt dem.  

Även pojkarnas upplevelser och handlingar i leken skiljer sig en hel del från flickornas. 

Pojkarna lekte utifrån tidigare upplevelser från krigsspel på datorn och filmer som handlar 

som bränder. Öksnes (2011, s. 112) lyfter fram ett likande exempel där andra barn har berättat 

om sina lekar som också är baserade på tidigare upplevelser. Under ett samtal med två pojkar 

om vad de skulle göra under dagen berättade barnen att de skulle leka Jack Sparrow. 

Intervjuaren frågade då vem det är och den ena pojken svarade: ”Jag har sett honom på film”. 

Vidare förklarar Öksnes (2011, s. 109, 113-114) att debatten om barn och media oftast 

förknippas med oro och konsekvenser som det kan orsaka. Oron grundar sig i uppfattningen 

av att barn är känsliga för påverkan, och därmed beroende av undervisning och kontroll. 

Många vuxna betraktar lek som har sitt ursprung i datorspel eller tv som skadlig. Den 

negativa inställningen tycks framförallt handla om spelens våldsamma innehåll, spelandet 

betraktas då som meningslöst. Konsekvensen blir oftast att vuxna förbjuder barn att leka lekar 

från exempelvis tv-spel. Om man förbjuder leksaksvapen gör barn dem på något annat sett, 

oftast av lego. Andra påstår att barn är kompetenta. Att betrakta barn som kompetenta är lika 

romantiserande som den traditionella synen på barn som oskyldiga. I enlighet med Öksnes 

(2011, s. 109) ska man dock inte låsa sig för den ena eller den andra tolkningen. Genom att 

betrakta barn som kompetenta kan vi förbise områden som barn behöver veta mer om. 
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Könsmönster som framträder i barnens lekar 
Här diskuteras könsmönster som framträder i barnens lekar. 

Miljö 
I enlighet med Olofsson (1987, ss. 94-95, 97) visar resultatet att miljö och material stimulerar 

samt påverkar barns val av platser att leka på. Barns lekmönster varierar beroende på vilken 

miljö de befinner sig i därför att vissa miljöer stimulerar vissa lekbeteenden mer än andra. 

Detta framgick väldigt tydligt under observationerna. Flickorna lekte med leksaker som fanns 

inne i dockvrån medan pojkarna lekte med leksaker som fanns inne i byggrummet. Utifrån 

leksakerna påbörjades sedan lekar, som också var könbundna. Miljöns uppbyggnad och vilket 

material som finns framme bestämmer alltså till stor del hur leken kommer att framställas.  

Fritidshem som bygger dockvrår och byggrum hämmar barn från att uppleva expansiva 

lekvärldar (Lindqvist 2002, ss. 48-49). I sådana miljöer möter barn en konstruerad värld som 

begränsar deras lekval och hindrar dem från att träda in i varandras lekar. Det kan vara 

besvärligt för en flicka att träda in i ett byggrum eller för en pojke att träda in i en dockvrå 

eftersom att Hedlin (2006, s. 27) förklarar att det finns normer som handlar om vad flickor 

och pojkar ska leka med. En pojke som bryter normen och väljer att leka i dockvrån eller med 

dockor anses vara gränsöverskridande enligt Eidevald (2011, s. 54). Han förklarar att pojkars 

gränsöverskridanden anses vara mer otillåtet till skillnad från flickors. Flickors 

gränsöverskridanden kan istället uppfattas som mer naturliga då de inte utmärker sig på 

samma sätt. Även Tallberg Broman (2002, ss. 143-144) menar att flickor kan möta positiva 

reaktioner till skillnad från pojkar som oftast möts av skämt och negativa reaktioner från sin 

omgivning. Gränsöverskridande val kan också vara problematiskt då det inom vissa områden 

kan vara mer acceptabelt att göra ett sådant val medan andra områden är betydligt svårare att 

överskrida. I studien har barnen varit tydliga med att berätta vilka platser de leker på vilket 

också har framgått under observationerna. Därför tänker jag att gränsöverskridande val inom 

detta område är lika svårt för båda könen. För att en flicka ska våga leka i ett byggrum eller 

att en pojke ska våga leka i en dockvrå menar Tallberg Broman (2002, ss. 143-144) att det 

krävs stöd och en ny kultur med nya normer och tankar. En slutsats jag drar av Tallberg 

Bromans (2002, ss. 143-144) resonemang skulle kunna vara att miljöer som dockvrår och 

byggrum stärker normer samtidigt som det begränsar tillträdet för båda könen.  

Val av kompis 
I enlighet med Gärdenfors (2009, ss. 50-51) visar resultatet att barn leker med kompisar som 

delar samma intressen. Han menar att barn leker med sådant som intresserar dem och väljer 

därför att leka med kompisar som också delar samma intressen. I studien framkom att pojkar 

är intresserade av krigs- och brandlekar och att flickor är intresserade av familjelekar. Under 

fokusgruppsamtalen förklarade barnen att de har kompisar av det motsatta könet men att de 

inte leker tillsammans på grund av olika intressen. Cherney och Dempsey (2010, ss. 651-652, 

664) menar att barn är väl medvetna om vilka vänner de föredrar, vänner av samma kön och 

vilka lekar som bedöms vara lämpliga för sitt eget kön. Det var dock en flicka som berättade 

att hon brukar leka med en pojke som är snäll och lyhörd. Flickorna förklarade också att 

denna pojke inte är som de andra, de andra pojkarna beskrevs som bråkstakar och taskiga. 

Under fokusgruppsamtalen berättade flickorna också att de vill att fler pojkar deltar i deras 

familjelekar, de menar dock att det ska vara pojkar som inte förstör. En slutsats skulle kunna 

vara att flickorna upplever en god stämning när den snälla pojken är med i leken, därför vill 

de gärna vara med honom. Flickorna berättade om flera tillfällen där pojkarna har förstört 

deras lek genom att knuffa undan föremål som de håller i handen. Eidevald (2011, s. 11) 

menar att förmågor och beteenden som att vara oberoende, egocentrisk och våldsam är vanligt 

bland pojkar. En flicka kan kategoriseras som ödmjuk, beroende, känslosam och 
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relationsinriktad. Detta kan vara en anledning till varför pojken som inte ansågs vara tuff var 

mer rolig att ha med i leken då han saknade ett ”pojkaktigt” beteendet. De andra pojkarna som 

flickorna berättade om har de förmågor och beteenden som Eidevald (2011, s. 11) förklarar. 

Dessa beteendemönster kan alltså vara en anledning till varför barns val av kompisar utspelar 

sig som de gör. Om pojkar och flickor inte kommer överens finner jag inga konstigheter i att 

de inte leker tillsammans. Det kan också vara så att pojkarna inte är medvetna om att de 

förstör när de leker på ett sådant sett då förmågorna och beteendena som Eidevald (2011, s. 

11) förklarar är en del av dem. Det är därför vikigt att barn ges möjlighet där de får leka 

tillsammans för att de ska finna liknande intressen som gör att de vill leka ihop utan 

konflikter. 

Rollek 
Under observationerna intog barnen roller utifrån könstillhörighet. Rollerna som flickorna 

intog var omsorgsfulla. Under fokusgruppsamtalen framkom att flickorna intar roller som 

flickor eftersom att ingen vill vara pojke när de leker. Ändå så menar Olofsson (1987, ss. 62, 

101) att det är vanligt bland flickor att låtsas vara en person av motsatt kön, trots deras 

medvetenhet om stereotypa karaktärsroller. Rollerna som pojkarna intog var bland annat som 

krigare och under fokusgruppsamtalen beskrevs rollerna som roliga och händelserika. 

Olofsson (1987, ss. 62, 101) menar att pojkar oftast väljer att inta roller beroende på 

könstillhörighet och att de sällan leker kvinnoroller. Tallberg Broman (2002, s. 31) förklarar 

att pojkar oftast leker rollekar där de bygger gevär och hus av lego samtidigt som flickor leker 

att de är föräldrar och tar hand om ett litet barn. Skillnaden är att pojkars rollek är mer teknisk 

medan flickors rollek är mer omsorgsfull. Dessa skillnader i barns rollek beror enligt Eidevald 

(2011, ss. 54, 65, 71) på att de påverkas av föreställningar som finns i samhället. Dessa 

föreställningar handlar om hur kön ska konstrueras, det vill säga hur pojkar och flickor ska 

välja lekar och vilka roller respektive kön bör inta. Detta innebär att flickor och pojkars 

beteenden inte är biologiskt givna utan socialt och historiskt konstruerade, samhället skapar 

genus, det är inte något medfött hos människor enligt Tallberg Broman (2002, ss. 25, 31).  

 

Olofsson (1987, ss. 62, 101) förklarar att förväntningar påverkar barn så pass mycket att när 

de väl intar en roll så utför de också det som är utmärkande för rollen, vilket framkom i 

studien. Detta har både för- och nackdelar. Fördelen är att barn vet vad som karaktäriserar en 

specifik roll som de sedan kan inta, de kan också utföra handlingar som är utmärkande för den 

rollen. Ett exempel kan vara att en flicka intar en roll som mamma och hon vet precis hur en 

mamma är och vad hon gör, barnet gör då samma sak. Nackdelen är att barn blir påverkade 

till att inta könsbundna roller. En pojke är också medveten om hur en mamma är och hur hon 

fungerar, men ändå så väljer han att inta han en roll som pojke, exempelvis krigare. I tidigare 

miljö avsnitt (se sidan 26) har det diskuterats en hel del kring genusöverskridanden, ett 

exempel är att som pojke vilja leka i dockvrår. Det kan också vara så att barn är i behov av att 

inta en roll som någon annan av motsatt kön, med detta menar Eidevald (2011, s. 54) att 

barnet anses vara gränsöverskridande. Genom att barn påverkas av dessa föreställningar som 

finns i samhället blir det svårt för dem att inta andra roller. Det förekommer att barn vill inta 

roller som någon annan, men hämmas på grund av rädsla.  

Leksaker 
Barnens uppfattningar av leksaker är att alla kan leka med dem men att det inte är vanligt. En 

pojke sade att: ”Killar kan leka med Barbie men de brukar inte göra det eftersom tjejer leker 

med det. Killar tycker att det är töntigt att leka med Barbie. Tjejer kan leka med bilar men de 

brukar inte göra det för att de inte gillar bilar, de gillar att leka med tjejleksaker.” Cherney och 

Dempsey (2010, ss. 651-652, 664) menar att barn redan vid tidig ålder kategoriserar kön och 

att det framgår vid val av leksaker. Vidare förklarar de att barn har stereotyper om vad som är 
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lämpliga leksaker beroende på vilket kön man har. Barn är alltså väl medvetna om vilka 

leksaker de väljer att leka med och förklarar dem tydligt, de har också förväntningar på vad 

motsatt kön ska leka med. Förväntningarna som framgår är kopplade till könsrelaterade 

normer där flickor väljer leksaker som antas vara för flickor och att pojkar väljer leksaker som 

antas vara för pojkar. Eidevald (2011, ss. 65, 71) menar att föreställningar om det manliga och 

kvinnliga speglar sig i hur barn väljer leksaker, föreställningarna påverkar alltså hur barn 

konstruerar kön. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, ss. 93-94) menar att det 

kan vara problematiskt att leka med leksaker som det motsatta könet leker med eftersom att 

det kan leda till uteslutning. Det är lätt hänt att en pojke som leker med Barbie blir retad för 

det, eller att en flicka som leker med bilar blir retad för det, eftersom att det enligt barnen inte 

är vanligt. Trots att barnen har kännedom om att alla barn oavsett kön kan leka med alla 

leksaker påstår en pojke att det är töntigt när pojkar leker med Barbie. I enlighet med 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, ss. 93-94) riskerar barn som avviker från 

det ”normala” att hamna i utanförskap. Att barn ska utsättas för uteslutning på grund av att de 

vill leka med andra leksaker skapar en otrygg miljö. Barn ska ges möjlighet att leka med olika 

leksaker, inte bara de som antas vara dem, det behöver inte innebära att barnet är 

gränssöverskridande. Vidare är en tanke att barns vetskap om vilka leksaker som är vanliga att 

leka med beroende på könstillhörighet också kan vara en anledning till att de avstår från att 

leka med leksaker som anses vara till för motsatt kön. Detta eftersom att de är medvetna om 

att det som inte är vanligt kan leda till negativa konsekvenser. Sen kan det också vara så att 

barnens uppfattningar om vad respektive kön brukar leker med beror på att de tycker om att 

leka med leksakerna som framkommer under fokusgruppsamtalen. Många flickor tycker om 

att leka med Barbie och många pojkar tycker om att leka med lego. 
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Metoddiskussion 
Jag anser att kvalitativ metod har varit rätt val för studien. Att kombinera två metoder har 

varit en fungerande strategi då metoderna besvarade olika saker. Ahrne och Svensson (2015, 

ss. 9-10) förklarar att detta ger ett tydligare resultat och man kan försäkra sig om bra validitet, 

vilket har framgått i studien. Fördelen med en kvalitativ metod är att man kan undersöka 

barns upplevelser och erfarenheter vilket inte hade varit genomförbart med en kvantitativ 

metod. De metoder som har valts i studien är väl utprovade. Under utbildningens gång har jag 

haft möjlighet att öva de olika metoderna, att observera och föra fokusgruppsamtal är därför 

inga främmande metoder för mig. 

Observationerna har fungerat bra, både i dockvrån och i byggrummet. Fördelen med denna 

metod är att jag som observatör fick en verklig bild och såg händelserna i rummen med egna 

ögon. Det jag också har upplevt är som Kihlström (2007, ss. 30-32) förklarar, att observation 

som metod bidrar till ökad kunskap inom undersökningsområdet. Även observationstiden som 

jag förhöll mig till var lagom. Först tänkte jag att 5 minuter är kort tid men det visade sig att 

det händer oerhört mycket under den tiden och det ger fylligare information än vad man tror. 

Även Rubinstein Reich och Wesén (1986, s. 15) menar att fem minuter är en vanlig 

observationstid när man för ett löpande protokoll. Nackdelen med denna metod är hur man 

väljer att gå tillväga när man för ett löpande protokoll. Det är viktigt att observatören inte 

tappar fokus från det som faktiskt händer i rummet genom att bara skriva. Därför skrevs 

kortare meningar i löpande protokollet och det fungerade väl. 

Fokusgruppsamtalen har också fungerat bra. Denna metod används när man vill undersöka 

tankar och upplevelser enligt Kihlström (2007, s. 47), vilket har framgått i studien. Det var en 

god stämning under samtliga fokusgruppsamtal med sociala barn. Under fokusgruppsamtalen 

fördes intressanta diskussioner, detta är en fördel med metoden som också Davidsson (2007, 

s. 69) redogör för. En annan fördel med denna metod enligt mig är att barnen stimulerade 

varandra till att samtala. Barn som är tystlåtna kan genom denna metod föra fram sina åsikter 

på ett tryggt sett. Innan fokusgruppsamtalen startade informerades deltagarna om att samtalet 

skulle spelas in och vi gick tillsammans igenom frågorna. På detta sett kunde barnen känna 

sig trygga och blev därför inte överraskade av någon fråga. Efter fokusgruppsamtalen 

berättade barnen om hur roligt det var att delta. De berättade också att de fick möjlighet att 

prata om sådant som de vanligtvis inte pratar om. Denna metod är bra vid val av barn som 

urvalsgrupp då det uppstår diskussioner, till skillnad från enskilda intervjuer som kan skapa 

en ojämn maktbalans där barn kan känna sig utfrågade. En sådan maktbalans kan också 

påverka resultatet negativt. Enligt Kihlström (2007, ss. 231- 232) kan barnen också uppleva 

obehag när två vuxna deltar. Hon menar också att om man är två som undersöker ökar 

reliabiliteten och det ger studien större tillförlitlighet. Jag anser dock att datainsamlingen 

skulle bli tunnare om vi hade varit två som undersökt eftersom barnen skulle känna obehag. 

Därför är studien enligt mig tillförlitlig trots att undersökningen genomförs enskilt. Ett annat 

sätt som ökar tillförlitligheten enligt Kihlström (2007, s. 232) är att spela in samtalen. Genom 

att spela in samtalen missade jag inte att anteckna viktiga utsagor som framkom under 

diskussionerna. Att föra fokusgruppsamtal har också varit ett sett att spara tid. Om varje barn 

hade intervjuats enskilt hade det varit mer tidskrävande. Totalt varade varje fokusgruppsamtal 

mellan 10-12 minuter och det upplevdes enligt mig som tillräckligt med tid. Alla barn fick 

möjlighet att komma till tals och jag hann ställa samtliga frågor, det fanns också tid och 

utrymme för följdfrågor. 

Nackdelen med att välja barn som urval är processen med att få tillåtelse från vårdnadshavare. 

Det är tidskrävande och alla lappar kommer inte in. Jag hade dock tur och fick in tillräckligt 

många svar för att kunna genomföra undersökningen. Det kan också vara så att barnen själva 
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väljer att inte medverka vilket också kan vara problematisk för undersökningen, även här 

valde samtliga barn som blev tillfrågade att delta. 

Utifrån miljöurvalet i studien visade resultatet att barn leker på olika platser. Det framkom 

dock att pojkar och flickor leker tillsammans när de är ute. Om observationerna istället hade 

genomförts utomhus hade resultatet kanske påvisat något annorlunda, vilket är intressant och 

värt att poängtera. 

Didaktiska konsekvenser 
I detta avsnitt dras slutsatser för hur man kan arbeta konstruktivt med könsmönster och barns 

lekar. 

Jag tänker att det är viktigt med en miljö på fritidshemmet som är inbjudande för samtliga 

barn. När miljön är uppdelad med dockvrår och byggrum leker barnen könsuppdelat. En 

lösning kan vara att byta namn från dockvrå och byggrum till lekrum. I dessa lekrum ställs 

leksaker fram som båda könen leker med för att barnen ska befinna sig på samma plats när de 

leker. Detta kan stimulera barn till att träda in i varandras lekar. Genom att forma en sådan 

lekmiljö menar Lindqvist (2002, ss. 48-49) att barn kan skapa innehållsrika lekar. Tallberg 

Broman (2002, ss. 31, 87-88, 118, 120, 138) lyfter också fram barns beskrivning av 

könsuppdelningar, de beskriver det som fel och menar att en jämställd skola där pojkar och 

flickor kan leka tillsammans är till deras fördel då de har mycket att lära av varandra. Dock 

menar lärare att det inte förekommer någon skillnad mellan pojkar och flickor, ändå så visar 

observationsresultat att lärare gör skillnad men omedvetet. Barn tillåts och stimuleras till olika 

beteendemönster som skapar en kategorisering mellan könen, vilket i detta fall har varit en 

könsuppdelad miljö.  

Då rollek och låtsaslek är två viktiga delar i barns lek är det av största vikt att lärare skapar 

förutsättningar för att vidareutveckla leken. Ett exempel kan vara att lärare deltar i leken, 

vilket Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 87-88) menar är stödjande och berikande för barns lek. 

Barnen kan delas in i mindre grupper där de tillsammans använder fantasin och hittar på en 

historia som de ska framföra en dramaföreställning utav. Varje grupp blir tilldelad en lärare 

som hjälper till och följer processen. Detta framgår också I Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem (2014, s. 11) där det står att eleverna ska få möjlighet att leka 

genom olika uttrycksformer som bland annat drama. Genom att lärare deltar i leken skapar de 

också ett klimat som är inbjudande till rollek samt låtsaslek oavsett könstillhörighet. Barnen 

kan då inta roller som de vanligtvis inte väljer. Ett väldigt bra exempel som Johansson och 

Pramling Samuelsson (2009, s. 147) lyfter fram är att leka frisörsalong. Barnen får då vara 

både kunder och stylister. I en sådan lek ges utrymme för gränsöverskridanden. Leken 

understödjer stereotypa genusmönster, alltså vad man som pojke respektive flicka förväntas 

göra. Med lärarnas närvaro blir det möjligt för barn att inta nya roller oberoende av 

könstillhörighet. Vidare förklarar Hedlin (2006, ss. 15-16, 21) att all personal inom 

skolverksamheten ska främja jämställdhet mellan pojkar och flickor, det är inte tillräckligt att 

skapa grupper som består av hälften pojkar och hälften flickor. Det är villkor och möjligheter 

som ska stå i centrum för att främja jämställdhetsarbetet.  
 

I studien har det också framgått att barn väljer leksaker utifrån könstillhörighet. Ett exempel 

kan vara att barn själva får framställa leksaker som de tror att både pojkar och flickor kommer 

att leka med. Vid skapandet kan lärare finnas som stöd samtidigt som barnen ges utrymme att 

använda sin fantasi och kreativitet. Detta framgår också i Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem (2014, s. 11) att skapande arbete där eleverna får använda sin 

kreativitet är en väsentlig del i fritidshemmets uppdrag. Jag tänker att barnens framställda 
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leksaker kan vara förebyggande för mobbing. Leksakerna som barnen skapar kan användas av 

båda könen eftersom syftet med dem är att de ska vara till för alla. Eidevald (2011, ss. 65, 71) 

förklarar att förändringar i barns leksaker på längre sikt kan påverka och neutralisera barns 

lekar, vilket jag anser vara något för fritidsverksamheten att arbeta utifrån. Detta redogör 

också Cherney och Dempsey (2010, ss. 651-652, 664) för, de menar att leksaker bör vara 

mindre urskiljbara för att barn inte ska kunna kategorisera leksakerna utifrån kön. 

Vid planering av lek är det också viktigt att lärare observerar barns val av kompisar, detta för 

att de inte ska leka könsuppdelat. I studien har det framgått att barnen väljer att leka med 

kompisar av samma kön eftersom att de delar samma intressen. Genom att erbjuda barn olika 

alternativ på lekar kan de finna nya intressen som de tidigare inte har haft. Ett exempel kan 

vara att lärare planerar en temavecka utifrån barnens intressen. Varje lek analyseras 

djupgående och planeras på så sätt att den blir könsneutraliserad. Vanligt förekommande lekar 

som har framgått i studien är familjelekar, krigslekar samt brandlekar. I en familjelek finns 

det plats för flera olika roller att inta och väldigt mycket att göra. Lärare kan tilldela barnen 

roller och sedan inleda leken med en saga som slutar mitt i. Barnen får sedan hitta på en 

fortsättning till sagan som de börjar leka. En pojke kan exempelvis laga mat i leken. Han 

kanske blir intresserad av att leka familjelekar eftersom han har getts möjlighet att pröva det. 

Förhoppningsvis kan barnen finna gemensamma intressen som leder till att lekarna består av 

både pojkar och flickor. Detta kan också leda till att barnen självmant väljer att leka med 

kompisar av motsatt kön. I studien har det också framgått att barn leker utifrån tidigare 

upplevelser, lärare bör därför skapa fler aktiviteter som intresserar barn. I Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2014, s. 13) står det att ska lärare ska utgå 

ifrån barns intressen vid planering av fritidsverksamheten. Ett sådant förhållningssätt 

stimulerar och utvecklar barns lärande. Barnen från observationstillfälle 3 berättade att 

krigsleken är både spännande och händelserik. Ett exempel kan vara att lärare skapar en 

hinderbana där både pojkar och flickor får leka jage. I hinderbanan kan barnen rulla på golvet, 

krypa undan och inte ”bli träffade”, på samma sätt som de gjorde under krigsleken. Barnen 

blir även tagna istället för att bli skjutna. Ett annat konstruktivt exempel på hur lärare kan 

arbeta vidare med barns upplevelser från observationstillfälle 4 är att brandkåren hyrs in på ett 

besök och pratar om yrket. Efter besöket skapar lärarna olika stationer på fritidshemmet som 

består av problemlösningar. Tillsammans löser barnen problem och de får på så sätt med sig 

nya, roliga och lärorika upplevelser. Även detta kan göra att flickor blir intresserade av andra 

lekar som kan leda till att de väljer att leka med pojkar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

 

 

  

Informationsbrev    Datum: 
 
 
Till vårdnadshavare med barn på xxxxx. 
 

 

Jag heter Katrin och studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan 

i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall  

undersökas. Jag har valt att fokusera på könsmönster i barns lek. Jag kommer att observera och 

föra fokusgruppsamtal. 

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de  

forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 
 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 
 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på 

barn/elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  
 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför  

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till personal på xxxxx. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på mobilnummer xxxxx. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Katrin Youssif 
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Bilaga 2 

 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 

 
 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 
 

________________________________________ 

Barnets namn 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande 
 

 

 

Datum: ____________________________ 
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Bilaga 3 

 

Fokusgruppsamtal flickor 

o Kan ni berätta mer om den leken ni lekte i dockvrån 

 

o Vad händer i leken? 

 

o Vad tycker ni om den leken? 

 

o Berätta om dockvrån och lekar som ni leker där. 

 

o Leker alla i dockvrån? Om ja, vilka leker där? Om nej, varför tror ni att vissa inte är 

med och leker i dockvrån? 

 

o Vem brukar ni leka med när ni är i dockvrån?  

 

o Vilka saker tycker ni om att leka med i dockvrån? 

 

o Kan alla leka med alla leksaker? 

 

o Kan ni berätta om rummen på fritidshemmet och vilka som leker i de olika rummen? 
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Bilaga 4 

 

Fokusgruppsamtal pojkar 

o Kan ni berätta mer om den leken ni lekte i byggrummet 

 

o Vad händer i leken? 

 

o Vad tycker ni om den leken? 

 

o Berätta om byggrummet och lekar som ni leker där. 

 

o Leker alla i byggrummet? Om ja, vilka leker där? Om nej, varför tror ni att vissa inte 

är med och leker i byggrummet? 

 

o Vem brukar ni leka med när ni är i byggrummet?  

 

o Vilka saker tycker ni om att leka med i byggrummet? 

 

o Kan alla leka med alla leksaker? 

 

Kan ni berätta om rummen på fritidshemmet och vilka som leker i de olika rummen? 
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