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Abstract 
 
The purpose of the study is to examine how children perceive the relation between play and sex and 

analyse it from a gender perspective. This by answering the questions: ”Is the children’s choice of 

place, materials and company in play dependent on gender?” and ”Is there a significant difference 

between the sexes and/or ages?” The study was done through twelve focusgroup interviews with 

three children in each group except two groups of two children in each. Eight boys and nine girls of 

six years old and nine boys and eight girls of nine years old were interviewed. Boys and girls were 

interviewed in separate groups and the questions were open ended and followed up. The analysis 

was done from a gender perspective where gender is considered a social construction, and the 

dichotomous and hierarchal gender system is the normative point of view for this essay. 

The results showed that there were differences between both the sexes and the ages in the children 

included in the study. The children had a strong opinion of what was common for boys and what 

was common for girls to play. The boys had more difficulty crossing gender boundaries than the 

girls. There was a difference between the ages in that the younger children played more role-play 

and the older children tended to play games with structured rules. There were differences in power 

between the sexes. The boys played in a larger area than the girls and the girls positioned 

themselves as weaker or subordinate. In the choice of playmates the boys and girls played largely 

separated and when integrated play occurred it was generally as opposite sides of a chasing game. 

The girls verbalised a lager focus on the relationship to their playmates than the boys did, where 

signs of hierarchical orders within the groups of girls was evident. There were also differences in 

choice of materials used in play in both ages. Examples for further research could be an observation 

of the children combined with interviews to note differences in the children’s view of the relation 

between gender and play in theory and what it looks like in practice. Further research in the power 

yielded by girls could also be done. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att undersöka hur barn uppfattar relationen mellan lek och kön samt analysera 

detta ur ett genusperspektiv. Detta genom att besvara frågeställningarna: ”Är barns val av plats, 

material och leksällskap beroende av kön?” och ”Föreligger några skillnader mellan könen och/eller 

föreligger några skillnader mellan åldrar?”. Studien genomfördes genom intervjuer med tolv 

fokusgrupper bestående av tre barn i varje, med undantag för två grupper med två barn. Sjutton barn 

var sex år gamla. Av dessa var åtta pojkar och nio flickor. Sjutton barn var nio år gamla. Av dessa 

var nio pojkar och åtta flickor. Flickor och pojkar intervjuades i könshomogena grupper. 

Intervjufrågorna var öppna med uppföljningsfrågor. Analysen var gjord ur ett genusperspektiv där 

genus ses som en socialkonstruktion och det dikotoma och hierarkiska genussystemet används som 

normativ utgångspunkt för undersökningen.  

Resultaten visar att det föreligger skillnader mellan både kön och åldrar i fokusgrupperna 

inkluderade i studien. Barnen hade en tydlig bild av vad flickor och pojkar vanligen lekte. Pojkar 

hade svårare för könsöverskridande beteende. Det förelåg en skillnad mellan åldrar i det att 

sexåringarna lekte fler rollekar och nioåringarna lekte fler regellekar. Det fanns en maktskillnad 

mellan könen där pojkarna utnyttjande store lekytor än flickorna och flickorna positionerade sig i 

svagare eller underordnade positioner. I val av leksällskap lekte barnen huvudsakligen 

könssegregerat men när integrerad lek skedde var det vanligtvis som motsatta lag i en jage-lek. 

Flickor verbaliserade ett större fokus på relationen till leksällskapet än vad pojkarna gjorde och 

tecken på hierarkiska ordningar inom gruppen kunde iakttas. Skillnader i val av lekmaterial fanns 

också mellan könen i båda åldrar. Förslag på fortsatt forskning kan vara att komplettera intervjuerna 

med observationer för att se om det föreligger skillnader mellan barnens verbaliserade syn på 

relationen mellan kön och lek och hur det ser ut i praktiken. Även fortsatt forskning på flickors 

makt vore intressant.  
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1. Inledning 

 

På skolorna och fritidshemmen där jag, som snart färdig lärare, kommer att verka finns barn i olika 

åldrar. Som pedagoger kommer vi att få lära känna dem och se att de har olika intressen och olika 

personligheter. Vissa blir lätt ledsna andra blir arga. Vissa kommer vilja ha ett nära förhållande med 

mig som pedagog och andra är mer självständiga. Vissa är snälla, andra bråkiga. Vissa är tysta och 

andra är högljudda. Vissa är flickor och andra är pojkar. Jag misstänker att du som läsare, i din 

erfarenhet av barn, redan har en bild av vilka barn som oftast blir ledsna och vilka som istället blir 

arga. Flickor blir ledsna. Pojkar blir arga. Det är i alla fall en vanlig uppfattning. Vi vet att det inte 

är hela sanningen men trots att skillnaderna är större inom könen än mellan dem generaliserar vi 

gärna och förenklar världen i två kategorier: kvinnligt och manligt, ledsna flickor och arga pojkar. 

Trots att denna generalisering inte alltid stämmer, trots att det finns flickor som blir rasande och 

pojkar som nästan aldrig blir arga är detta den verklighet som även de barn pedagoger möter i 

skolan lever i. Min utgångspunkt, som också kommer att vara den normativa utgångspunkten för 

mitt arbete, är att det vi kallar kvinnligt och manligt är något vi lär oss. Precis som de beskrivande 

motsatsorden ovan, hålls det kvinnliga och det manliga åtskilt och med en inbördes hierarkisk 

ordning där det manliga är mer värt.   

 

1.1 Problem 

Det finns skillnader i flickor och pojkars beteenden men vad denna skillnad beror på är svårare att 

bevisa. Man kan inta ett socialt/kulturellt perspektiv och mena att skillnader främst orsakas av 

inlärning eller ett genetiskt/biologiskt perspektiv och anse att alla skillnader är biologiskt betingade 

(Olofsson 2007:9). Naturligtvis finns uppenbara biologiska skillnader mellan flickor och pojkar 

men det finns inga säkra bevis för att den som anses var ”kvinnligt” och ”manligt” beteende har 

med gener, könsorgan eller hormoner att göra. Det är något vi lär oss (Davies, 2003:27). Det är 

detta inlärda kön som kallas genus. I den här undersökningen kommer frågan om biologiskt kön och 

inlärt kön, genus, att behandlas som två skilda begrepp. I arbetet kommer båda begreppen att 

behandlas men tyngdpunkten kommer att ligga på genus. Vilket genus och vilken könsidentitet man 

har påverkar den egna uppfattningen av identiteten som helhet. Barn formar sin identitet 

kontinuerligt och när barn slutar förskolan och börjar skolan blir det därför allt viktigare för dem 

vilket kön de tillhör. Därmed blir det också viktigt att bete sig på rätt sätt i förhållande till sitt kön 

för att passa in inom ramen i den rådande kulturen som skolan utgör och bli accepterad (Davies, 

2003:37).  Det är i denna barnkultur, som barnen försöker anpassa sig till, som också pedagogerna 
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verkar i. I de allmänna råden till fritidshemmen skriver skolverket att:  

”Fritidshemmets personal och ledning har en nyckelroll för att utveckla 

jämställdhetsarbetet. För att arbeta med läroplanens värdegrund och uppdrag är det 

nödvändigt med såväl teoretisk kunskap om jämställdhet och genus som praktisk erfarenhet 

av arbete med jämställdhet i barngrupp. En medveten jämställdhetspedagogik kan skapa de 

möjligheter som läroplanen föreskriver. Det vill säga ge utrymme för barn att pröva och 

utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.”  

(Skolverket, Kvalitet i fritidshem s. 27)  

När barn börjar skolan kan det hända att aktiviteter som barnet tidigare tyckt om och uppskattat  

inte längre tillåts inom ramen för att göra kön på ”rätt” sätt i den barnkultur som råder på skolan. De 

könsroller som internaliseras, alltså görs till en del av den egna könsidentiteten, i barnets 

socialisation i skolans värld är inte alltid positiva. De kan vara mycket begränsande om vissa 

aktiviteter eller egenskaper associeras med ett särskilt kön och då inte tillåts det andra könet. 

Situationen kompliceras ytterligare då könen, och det som associeras med dem, också är hierarkiskt 

ordnade i förhållande till varandra.  Skolverket menar att:  

”Barn är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande såväl i lek som 

i skapande verksamhet och i utforskning av omvärlden. […] Genom leken kan barns 

mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De 

prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får 

prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet.”  

(Skolverket, Kvalitet i fritidshem s. 23) 

I leken lär barn av varandra som en del i socialisationsprocessen. De befäster sitt eget kön och 

påverkar andra att göra kön på ”rätt” sätt. Det blir därför relevant att undersöka hur barn uttrycker 

och befäster sitt kön genom berättelser om sin lek för ett jämställdhetsarbete måste börja där barnen 

själva befinner sig för att vara trovärdigt (Olofsson, 2007:60). Om vi som pedagoger inte vet något 

om barnens egen uppfattning om genus och lek kan vi inte heller uppnå de mål om att motverka 

traditionella könsmönster och ge utrymme för barnen att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet som läroplanen efterlyser (Skolverket, Lpo 94). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ur ett genusperspektiv undersöka och analysera hur barn 

uppfattar relationen mellan lek och kön.  

Detta undersöks med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

 - Är barnens val av plats, material och sällskap i lek beroende av kön? 

 

- Föreligger några skillnader mellan könen och/eller föreligger några 

skillnader mellan åldrar? 

 

 

2. Teoretisk förankring och tidigare forskning  

 

Arbetet baseras på en teoretisk referensram där kön och genusteorierna kommer att vara 

utgångspunkten. Teorierna om isärhållning och den hierarkiska könsmaktsordningen kommer att 

utgöra den normativa utgångspunkten för arbetet. Begrepp som socialisation, interaktion och 

könsidentitet kommer att stå i fokus. Vissa begrepp, uttryckssätt och generaliseringar som allmänt 

används inom genusvetenskapen kommer att användas i studien, då användandet av gängse 

terminologi underlättar skrivandet. Ett problem med att ha en sådan normativ utgångspunkt är att 

generaliseringen som teorin utgör kan styra förståelsen av datan både för forskare och läsare, men 

även om teorier till viss grad påverkar vad vi ser skapar de inte verkligheten som undersöks. Även 

om teorierna jag väljer att använda mig av säger något om mitt perspektiv kan de också berätta 

något om verkligheten i sig. Vad teorier inte kan göra, är att säga något om den enskilde individen. 

Variationen är alltid stor och vad vi uppfattar som kvinnligt och manligt varierar också det från 

individ till individ.  

 

2.1 Genusteorier och Feministisk poststrukturalism 

Det finns huvudsakligen två olika sätt att se på kvinnor och män inom genusteori. Att vi är i 

grunden lika eller att vi är i grunden olika, särarts tänkande eller likartstänkande. Om man utgår från 

ett särartstänkande innebär det att man anser att kvinnor och män i grunden är olika, olikheter som 

är biologiskt betingade och att det medför skillnader i beteenden och egenskaper. Ett likartstänkande 

innebär istället att det vi betraktar som kvinnlig och manligt är sociala konstruktioner. Olikheter 



 -10- 

mellan könen är effekter av att samhället erbjuder olika villkor och att omgivningen har skilda 

förväntningar på könen (Olofsson, 2007:30). Femininitet och maskulinitet är inte medfödda 

egenskaper hos människor menar Davies (2003:27). Men de är inbyggda i strukturen för vårt 

samhälle och är därför en förutsättning för vår tillvaro och ett resultat av hur vi lever våra liv. Dessa 

strukturer, hur saker och ting ”bör” vara, är vad som kallas genuskontraktet, en tyst 

överenskommelse om vad som är passande för kvinnor och för män. Genussystemet bygger på två 

principer, isärhållande och hierarki (Hirdman, 2003:65). Det handlar inte om enskilda individer, 

kvinnor och män, utan om ett samhällsmönster. Genus dock inte skilt från individen heller för även 

om det är en del av den sociala strukturen är det samtidigt något som skapas av individer och inom 

individer, när de lär sig de sociala normer som gör att samhällets sociala struktur skapas och 

upprätthålls. Den sociala strukturen är inte skild från individerna som gör den (Davies 2003:26). Vi 

gör kön, vi upprätthåller genussystemet dagligen.  

Dikotomi och isärhållande-principen innebär att det som ses som kvinnligt och det som ses som 

manligt hålls isär och ses som varandras motsatser (Hirdman, 2003:65). Det kan vara det teoretiska 

isärhållandet av språkliga begrepp men också en fysisk segregation av kvinnor och män på en 

arbetsplats eller flickor och pojkar i skolan. I en studie av Barrie Thorne (2004) framkom hur 

flickor och pojkar i klassrum, korridorer och matsal oftast var åtskilda trots att de aktiviteter som 

genomfördes var de samma (Thorne, 2004:44).  

Principen om könshierarkisk ordning går ut på att det som anses manligt är normen vi utgår från 

och är också överordnat det som anses kvinnligt (Hirdman, 2003:69).  

 

Barn lever i ett pojksamhälle på samma sätt som vuxna lever i ett manssamhälle menar Marianne 

Carlsson (red. Kättström, 1991:83). Pojkar är normen. De åtnjuter högre status och är mer synliga 

än flickorna är. Flickor lär sig tidigt vad som är flickors och vad som är pojkars områden. Pojkar 

däremot behöver inte fundera särskilt mycket över flickors roller och speciella funktioner (red. 

Kättström, 1991:84). Detta är något att hålla i minnet i studier av barns syn på kön och genus. 

Vuxna mäns makt kan många känna igen, men pojkars makt kanske är svårare att upptäcka. De är ju 

samtidigt barn och makten förväxlas inte sällan med barns behov (Gens, 2002:23).  

 

Bronwyn Davies (2003) gjorde en studie för att försöka förstå hur tudelningen manligt-kvinnligt 

grundläggs och upprätthålls. Hon försökte undersöka vad det innebar för barnen att vara flicka eller 

pojke och hur deras syn på kvinnligt och manligt återspeglas i deras dagliga aktiviteter. Studien 

genomfördes genom samtal med barn och observationer på fyra förskolor. Intervjuerna utgick från 

sagor som Davies läste för barnet och som de sedan samtalade runt. Utifrån sin studie drog Davies 
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slutsatsen att i centrum för idén om manlighet finns idén om att makt är manlig makt. Det är kärnan 

i dikotomin menar Davies och den begränsar barnen. Barn, argumenterar hon, borde istället få 

möjligheten ta till sig positioner som idag förknippas med det andra könet och att de inte begränsas 

av vilket könsorgan de har.  

 

Feministisk poststrukturalism vill ifrågasätta den maktordning som överordnar och normaliserar det 

som anses manligt och utmana föreställningar om kön som en given biologisk kroppslig 

kategorisering (Eidevald, 2009:52). I feministisk poststrukturalism drivs teorin om att språket inte 

representerar verkligheten (Eidevald, 2009:52). Språket och andra handlingar är en del i hur vi 

skapar genus, hur vi gör kön. Språket är starkt kopplat till isärhållnings-principen. Vi skapar mening 

genom att beskriva saker i par som blir varandras motsatser, till exempel rationell i motsats till 

irrationell, stark – svag, man – kvinna. Det finns också en inbördes hierarkisk ordning där stark till 

exempel värderas högre än svag (Eidevald, 2009:52). Genom dikotomin, tudelningen kvinnligt-

manligt, sätts det som anses manligt i motsats till det som anses kvinnligt. Om män anses starka blir 

kvinnor följaktligen, som männens motsatser, svaga. På så sätt tilldelas män positioner där de kan 

agera som om de hade makt, och får därför också makt. Kvinnor i sin tur, som männens motsatser, 

tilldelas positioner som innebär svaghet och som kompletterar och stöder den manliga makten 

(Davies, 2003:149).   

Barnens berättelser om vad det är att vara flicka och vad det är att vara pojke ställs också i motsats 

till varandra och på det sättet kan också just flickor och pojkar komma att bli varandras motsatser 

trots att det inte egentligen är så verkligheten ser ut. Detta blir relevant i en undersökning där barn 

genom språket ska försöka beskriva sin lek, då både språket och leken är viktiga verktyg i att forma 

könsidentiteten och göra kön.   

 

2.2 Utvecklingspsykologi och Könsidentitet 

Utvecklingspsykologi är ett samlingsbegrepp för flera olika inriktningar och teorier som syftar till 

att beskriva barns utveckling. I sin utveckling måste barnet komma fram till vilket kön det har för 

att se sig självt som normalt och accepterat inom den rådande kulturen (Davies, 2003:37). Vid två 

års ålder har de flesta barn upptäckt att ”jag är en flicka” eller ”jag är en pojke”. Redan dessa 

tvååringar associerar saker och uppgifter med vissa kön, till exempel damsugare associeras med 

kvinnor och bilar med män. Detta lägger grunden för bilden av könsroller. Tre till fyra åringar kan 

se yrken och aktiviteter som stereotypt könskodade och sex till nioåringar har även könskodat 

personlighets drag (Bee, 2000:305).  
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När barn är runt sex år har de oftast fastslagit att de är flickor eller pojkar och att detta inte kommer 

att förändras. Då blir det viktigt att hitta regler för hur man ska bete sig som flicka eller pojke (Bee, 

2000:306). Barnet börjar med att lära sig vad som associeras med det egna könet, vad flickor 

respektive pojkar gillar och inte gillar, leker och inte leker, hur de pratar och så vidare. Vid sex års 

ålder har barnet komplex uppfattning om detta men inte förrän vid nio tio års ålder har barnen en 

lika komplex bild av vad som gäller för det motsatta könet (Bee, 2000:310). Med andra ord börjar 

barnet få en allt tydligare könsidentitet. Könsidentiteten är den upplevda, medvetna sidan av 

könsrollen Det är den delen av genus som man integrerat och gjort till en del av den totala 

identitetsuppfattningen menar Hanne Ginger-Mortensen (Red. Jerlang, 1992:101) 

 

Sex till sju åringar har en mycket stark ”vi-och-dom” kategorisering, där andra är lika eller olika 

dem själva. Regler för flickor och pojkar, för oss och de andra, för kvinnor och män 

övergeneraliseras (Bee, 2000:306). Barnen bevakar regler och gränser hårt så att de hålls både av 

barnet själv och av andra. Barn agerar ”genus-polis” för varandra. Den som överträder 

könsmönstret blir tillrättavisad och satt på plats (Olofsson, 2007:66). På grund av den rådande 

könshierarkin och det manligas överordning kan man dock notera att flickor med 

könsöverskridande beteende, alltså som intar positioner som normalt sett tilldelas pojkar, inte 

hindras lika mycket som pojkar med könsöverskridande beteende. Dessa flickors makt bland 

kamraterna kan rent av öka men en pojke som intar positioner som normalt sett tillhör flickor 

tilldelas en lägre status (Nord Nytt 71/72, 1998:65).  De flesta sexåringar tror att könsroller 

definieras av biologi snarare än socialisation nioåringen börjar dock förstå att skillnader mellan 

könen till viss del är inlärt beteende (Bee, 2000:307).  

 

De regler och normer som barnet lär under sin uppväxt och som ligger till grund för könsidentiteten, 

överförs genom en socialisationsprocess. Denna sker inte bara sker mellan vuxna och barn utan 

också inom en barngrupp och därför lägger barnet mycket tid på att inte bara jämföra sig och finna 

likheter och samhörighet inom det egna könet, utan också tydligt avskilja sig från det andra könet. 

Det finns därför en tydlig könssegregation i skolåldern som är lika i nästan alla kulturer. I en studie 

som Bee (2000:337) talar om framkommer det att bara 14% av de tillfrågade barnen har en kompis 

av motsatt kön och i bara 3% av fallen var det barnets bästa kompis som var av motsatt kön. 
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2.3 Lekens betydelse  

Lek har visat sig ha många funktioner både för barn och vuxna och är det därför svårt att definiera 

den. Den är dock en väsentlig del i barnkulturen och spelar en viktig roll för de 

socialisationsprocesser som barnet genomgår (Lillemyr, 1990:9). Oftast är leken av social karaktär 

och genom att observera barns lek får vi kunskaper om det sociala samspelet emellan barnen. Leken 

speglar både likheter och olikheter mellan barnen. Den uppfyller också många viktiga funktioner 

när det gäller den sociala utvecklingen eftersom den är nära knuten till kultur och samhälle 

(Lillemyr, 1990:10). Genom leken får barnen upplevelser och erfarenheter, de lär sig och utvecklas  

eftersom de i den kan förhålla sig kalkylerande till riktiga situationer i livet prova, experimentera. 

Barnen kan ta ett problem från det verkliga livet och applicera på leken. På så sätt kan de nå 

förståelse genom att upprepa och bearbeta.  Barnet kan också bearbeta olustbetonade och ångest 

skapande upplevelser i en trygg miljö i leken vilket innebär att barnet kan gå framåt i sin utveckling 

(red. Jerlang 1992:178).  

I leken kan barnet göra sig mäktig och experimentera med roller och delvis också med faktiska 

omständigheter (red. Jerlang, 1992:177) Lek och fantasi är starka förmedlare av verkligheten. Det 

som med fantasins hjälp blir möjligt i leken, kan också bli möjligt i den verkliga världen (Davies, 

2003:148). Detta innebär att leken har en viktig social och kulturell betydelse i det att barn i leken 

socialiseras till olika subgrupper och sociala system (Lillemyr, 1990:20).  

 

Leken varierar med kön och ålder. Marianne Carlsson menar att i 4-6 års åldern börjar barnen leka 

rollekar. Flickor leker ofta två och två och inomhus (red. Kättström 1991:80). Vanligt innehåll i 

rolleken är mamma-pappa-barn eller andra lekar som handlar om personliga relationer. Flickorna 

använder mycket tal och många symboler. Pojkar ingår sällan i leken och om de så gör sker det på 

flickornas premisser. I mamma-pappa-barn-leken finns det bara en enda viktig roll, nämligen 

mamman, de andra är egentligen bara statister menar Ingemar Gens. 

”Jag kommer ihåg hur jag som liten var indragen i den här typen av lek och hur jag då fick 

vara barn eller pappa. Som liten bäddades man ner i alldeles för mycket filtar och täcken, 

och rödsvettig skulle man skrika eller jollra och vara fokus för en omvårdande 

mammaflicka. Som lite större blev det för det mesta pappa jag skulle karaktärisera. Rollen 

bestod av att sitta i en länsstol med en tidning framför ansiktet och mumlande svara på 

tilltal från den allstädes närvarande mamman” (Gens, 2002:19) 

Pojkar, leker istället utomhus i grupper om flera pojkar och är verksamhetsinriktade snarare än 

relations inriktade. Leken sker, i större utsträckning är flickors lek, mer i det offentliga. Den tar 

större plats och använder sig av större ytor som fotbollsplaner eller stora lekytor (Nord Nytt Nr 
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71/72 1998:63).  

 

I skolåldern utvecklas leken från rollekar mot regellekar. Flickornas regellekar som att hoppa rep, 

kasta boll, hoppa hage och liknande, handlar ofta om att begränsa och förfina en färdighet, tillägna 

sig allt mer förfinade ritualer, frivilligt underkasta sig formell ordning. Pojkarnas regellekar är ofta 

mer fysiskt ansträngande och utforskning av olika slag är ett viktigt inslag i leken. Regler skapas 

under leken gång vilket gör att leken ofta innehåller konfrontationer, konflikthantering, hierarkisk 

organisation (red. Kättström, 1991:80). I boken Från vagga till identitet berättar Ingemar Gens 

(2002) om pojkarnas lek under sin uppväxt i Stockholm.   

”alla våra lekar gick ut på att göra det vi visste eller trodde att män måste kunna.  

Vi tränade till och med fullskaliga krig. Vår gata mot grannens, fattiga mot rika. Dessa 

bataljer skördade offer och ambulanstransporter var inte ovanliga. Vi samlade in julgranar 

efter plundringen. De kvistades och förvarades i cykelstallet. De var våra huvudsakliga 

vapen, spetsade till lansar. Andra var pilbågar, slangbellor – ja, till och med luftgevär. 

Under slagens huvudfas var stenkastningen intensiv. I dessa krig var alla pojkar med ända 

upp till 18 års ålder.” (Gens, 2002:21) 

Pojkarnas lekar är ofta tävlingslekar. Enligt Paechter (2007:100) domineras nästan alla lekar som är 

lagsporter och bollsporter av pojkar. Vad detta beror på är svårt att avgöra men en teori är att 

maskulinitet hävdas genom sportutövande och då måste flickor marginaliseras eller exkluderas för 

att de inte ska utgöra ett hot. Ett undantag som Peachter upptäckte i sin studie är leken ”foursquare” 

eller ”king”, det som av barnen i denna studie kallas kickboll, där fyra spelare står i en varsin ruta 

och en boll studsas mot motståndarna (Peachter, 2007:100).  

 

Även relationen till leksällskapet ser olika ut beroende på kön. Barn leker ofta könssegregerat, 

flickor med flickor och pojkar med pojkar. Det finns dock en möjlighet att skolan som institution 

bidrar till denna segregation. I en studie som Thorne (2004:50) gjorde noterades att barnen kunde ha 

vänskapsförhållanden med barn av det motsatta könet utanför skolan men där de i skolan inte 

låtsades om varandra.  

Flickor skapar ofta nära ”bästis”-relationer och leker i dessa medan pojkar oftare leker i större 

grupper. Pojkars kompisgrupper accepterar också nya medlemmar lättare än flickors (Bee, 

2000:337). Detta kan bero på att för flickorna är relationen en förutsättning för leken men för 

pojkarna är det tvärt om, där är aktiviteten i sig ett sätt att upprätta relationer (Bjerrum Nielsen och 

Rudberg, 1991:167). Med andra ord, flickor spelar inte fotboll om inte kompisen också vill göra det 

medan pojkar som vill spela fotboll får nya kompisar på fotbollsplanen. Då är det också lättare att 

leka i större grupper.  
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2.4 Socialisation 

2.4.1 Socialisationsprocessen  

Det finns inga säkra bevis för att biologi, hormoner, gener, eller könsorgan skapar ”feminint” och 

”maskulint” beteende. Miljö, eller miljö och fysiologi i samverkan, kan förklara nästan samtliga 

samband biologer hittat (Davies 2003:23). Det innebär att barn måste lära sig samhällets normer, 

diskurser och praktiker. Det är detta som kallas socialisation. Enligt författaren Marie Falkström 

betraktas barn ofta i forskning som icke-reflekterande och passiva i socialisationsprocessen. Den 

vuxne är den som är aktiv och barnet antas ta efter och lära sig beteendet (Nord Nytt Nr 71/72 

1998:53). Formuleringar att barn ”deltar” i sin egen socialisation räcker inte heller till då det 

fortfarande insinuerar att barnen är objekt och att det är subjektet, den vuxne, som är mest aktiv i 

socialisationsprocessen. Barn är med och definierar sig själva som könsbestämda varelser i det 

dagliga livet. Det sker bland annat när de lär sig språket och när de använder språket för att 

positionera sig som igenkännbara individer inom ramen för de sociala strukturer och normer som 

råder (Davies, 2003:151). Relationen till andra barn spelar också en viktig roll i 

socialisationsprocessen. Redan Aristoteles menade att barnet i kontakten med andra lär känna sig 

själv och därigenom utvecklar sin personlighet (red. Jensen & Harvard, 2009:31).  Barn lär sig 

normer av sina lekkamrater och inte minst av äldre barn (Nord Nytt Nr 71/72, 1998:62). Både 

flickor och pojkar är aktiva i sin egen socialiseringsprocess, precis som både flickor och pojkar är 

offer för processer de inte kan genomskåda. Att flickor viskar med varandra i klassen beror inte 

enbart på att de inte får komma till tals i klassrummet utan också för att deras socialiserats så starkt 

mot den sociala relationen med kompisen att den betyder mer än den offentliga debatten som pågår 

i klassrummet. Att pojkar domderar och styr i klassrummet eller i leken beror inte på att de tror sig 

har rätt till det i kraft av sitt kön, de gör det oreflekterat för att de är sig själva. Deras socialisation 

som just pojkar gör att de måste bete sig på ett visst sätt föra att bli någon i de andra pojkarnas ögon 

(Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991:24 ). 

 

2.4.2 Genus och socialisation – hur barn gör kön 

När barnen börjar skolan når socialisationen ett nytt stadium. Det blir det extra viktigt att de passar 

in i den barnkultur som råder på skolan. För att visa sig som en ”riktig” flicka eller pojke och letar 

barnen efter regler som går att följa, som definierar gränserna för de könsroller som finns på skolan 

(Peachter, 2007:62). Kläder, frisyr, sätt att tala, vad som sägs, val av aktiviteter, vad man leker, allt 

detta är nyckelfaktorer som används för att positionera sig själv på ett framgångsrikt sätt som flicka 

och pojke (Davies, 2003:13).  Könssocialisationen är ett sätt att anpassa sig till den sociala 
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strukturen eller samhällets krav, men innebär också en identitetsbildning för de individer som blir 

socialiserade (Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991:10). Könssocialisationen innebär alltså att 

barnen inte bara lär sig vad de ”bör” göra och tycka om, utan också till viss mån lär sig att ha lust 

att göra det de ”ska” göra (Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991:9).  

 

Barrie Thorne (2004) gjorde en undersökning föra att studera hur barn i grupp skapar och utmanar  

könsstrukturer genom att observera barn i olika åldrar på två skolor. En av Thornes slutsatser av 

studien var att barn återskapar den könsdualism vi finner i samhället genom sin lek när de sorterar 

sig i könshomogena grupper och leker flickorna mot pojkarna. Jage-lekar och ”tjejbaciller” är en 

lekfull front för mer allvarliga meningar om maktstrukturer, kön och hur man gör kön menar Thorne 

(2004:4) . Kön kunde till exempel användas som ett argument när någon inte fick vara och leka 

genom att säga till exempel att 'Du kan inte. Bara flickor kan'. Barnen kunde också argumentera att 

de redan var tillräckligt många i leken eller att personen i fråga inte kunde reglerna i leken. Alla 

argumenten är utmärkta för att upprätthålla könssegregationen i barngruppen (Thorne, 2004:45).  

Hierarkin mellan könen blev också synlig i Thornes studie. Pojkarna dominerade på de stora ytorna 

gjorda för lagsport som basketbollplanen, fotbollsplanen och en skateboardramp. Flickorna var vid 

klätterställningarna, den målade asfalten utanför skolan för att hoppa hage, spela foursquare och 

hoppa rep. Flickornas yta var bara en tiondel av pojkarnas yta (Thorne, 2004:44).   

Även leksakerna var könskodade. Flickor använde sällan softballs, fotbollar, basketbollar, och 

pojkar använde sällan rep. Båda använde dock gummibollarna som användes i handboll och 

kickboll (Thorne, 2004:44). 

 

Förvärvandet av kön är en pågående process. Det finns alltid en risk att hamna i onåd och inte 

längre uppfattas som korrekt könsbestämd. De som har ett könsöverskridande beteende och aktivt 

tar till sig andra former av maskulinitet eller femininitet riskerar att bli offer (Davies, 2003:208).  

Marianne Carlsson gjorde en studie för att undersöka om svenska barn har traditionella 

könsrollsuppfattningar (red. Kättström, 1991:81). En saga, eller en bildberättelse för de yngsta, 

lästes för 515 barn i åldrarna 3-12 år. Sagan handlade om två barn, Lisa och Per, som lekte 

tillsammans och uppvisade olika egenskaper. Den illustrerade tolv episoder som skulle visa sex 

feminina respektive sex maskulina egenskaper. Barnens uppgift var att vid varje beskrivning gissa 

om det var Lisa eller Per som texten syftade till. Egenskaper som användes och som ansågs vara 

kvinnliga var: kärleksfull, svärmisk, vårdande, känslig, lättsårad och ängslig. Egenskaper som 

användes och som ansågs vara manliga var: företagsam, dominerande, kraftfull, stark, tuff, 

balanserad. Resultatet var att barnen i mycket stor utsträckning delar vuxenvärldens föreställningar 
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om vad som är typiskt kvinnligt och manligt och överensstämmelsen blir tydligare ju äldre barnen 

blir.   

 

2.4.3 Lek och socialisation 

Det finns en relation mellan barnens socialisation och lek, då barnens socialisation till stor del tar 

sig uttryck genom just leken. Runt sju års ålder, när barnen börjar skolan, leker barn ofta en 

modifierad symbollek. De använder färre symboler men leken får fler regler och roller och kräver 

en ökad samordning. Det vill säga att det sker en allt mer ökad grad av socialisation i leken 

(Lillemyr, 1990:73). I leken övas sociala regler. Regler är en del av vardagen men genom leken lyfts 

reglerna fram av barnen och förtydligas för dem själva. Barnet minns och upprepar beteenden 

samtidigt som det formar sitt eget (red. Jensen & Harvard, 2009:39). I leken kan barnet också skapa 

modellsituationer för att nå förståelse om sin egen kropp, sin könsidentitet, sin könsroll. De kan lära 

sig använda olika föremål, träna en arbetsroll eller finna ett socialt sammanhang (red. Jerlang 

1992:177). 

Jerlang (1992) menar att leken är en process där lekens motiv smälter samman med dess mål. Syftet 

med leken är att tillägna sig den verklighet barnet är en del av och genom att leka bearbetar barnet 

den yttre verkligheten och gör den till sin egen. Samtidigt möter barnet andra barn i leken, påverkas 

av dem och påverkar dem i sin tur. På så sätt socialiseras barnet av andra barn, men bidrar också till 

sin egen socialisation genom leken (Jerlang, 1992:180).  

 

 

3. Metod och materialinsamling 

 

3.1 Metod 

För att genomföra studien kommer en kvalitativ forskningsmetod användas, där intervjuer med 

fokusgrupper är utgångspunkten för att få en insikt i hur barnen uppfattar relationen mellan lek och 

genus. Intervju med fokusgrupp var den bästa metoden då barn påverkar varandra och det då är 

större chans att normer och tankar om genus och könsroller framkommer i en grupp än i enskilda 

intervjuer. Observationer skulle inte ha gett insikt i barnens egen upplevelse av relationen mellan 

kön och lek och enkäter var inte ett alternativ då sexåringarna inte är läs och skrivkunniga. 

Intervjuer ger också en större flexibilitet och en möjlighet att notera betoningar och interaktion i 

gruppen samt ställa följdfrågor som en skriven text aldrig kan ge.  Intervjuer har även använts som 

metod i tidigare forskning med liknande syften, jämför Davies (2003). Tolv intervjuer genomfördes 
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med fokusgrupper varav tre var med nioåriga pojkar, tre med nioåriga flickor, tre med sexåriga 

pojkar och tre med sexåriga flickor. Sammanlagt intervjuades 34 barn varav 17 flickor och 17 

pojkar. Fokusgrupperna konstituerades av tre barn i varje grupp utom i intervju tre då det var två 

flickor och intervju tio då det var två pojkar.  Gruppstorleken, med tre barn i varje grupp, valdes på 

grund av att det var en nog stor grupp för att barnen skulle kunna interagera med varandra och 

hjälpa varandra att besvara frågorna men en nog liten grupp för att alla i gruppen skulle kunna 

komma till tals. Då det är barns syn på lek och genus som undersöks ligger också fokus på barnens 

interaktion med varandra under berättandet. Att göra intervjugrupperna könssegregerade var ett 

medvetet val för att lättare kunna undersöka eventuella skillnader mellan flickor och pojkars svar.  

 

Intervjuformen var fokuserad för att underlätta analysen och ett frågeschema följdes, se bilaga 1, 

men med en viss flexibilitet.  Frågorna som ställdes var öppna och samma frågor ställdes vid alla 

intervjuer men de följde inte nödvändigtvis samma ordning eller exakta formulering vid varje 

intervjutillfälle då de ställdes i en ordning som passade det naturliga samtalets gång. Även 

uppföljningsfrågor kunde variera. Direkta frågor riktades till dem som ännu inte svarat.  Frågor var 

fokuserade runt den fria leken då valen av fritidssysselsättning tydligt speglar de två könens lek- 

och samvaromönster ( Bjerrum Nielsen och Rudberg 1991:183). 

Intervjuerna genomfördes i grupprum som barnen var bekanta med men avskilt från övriga barn för 

att inte störas i intervjun.  

 

En ljudupptagning gjordes på intervjuerna som sedan användes för att göra en avskrift av 

intervjuerna. För att ta del av avskrifterna kontakta författaren. Fördelen med en ljudupptagning är 

att man kan gå tillbaka och kontrollera den exakta ordalydelsen (Bell 1995:95). En risk med 

ljudupptagning kan vara att barnen inte agerar naturligt under ljudupptagningen men den risken 

bedömdes dock som ganska liten i jämförelse med videoinspelning och fördelarna med en 

ljudupptagning var större. I avskriften noterades om barnen i sitt svar gjorde någon särskild 

betoning med fet skrift och intervjuarens kommentarer och förtydliganden noteras i avskrifterna 

med kursiverad text. Tolv ljudupptagningar gjordes med en medeltid på 8 minuter och totalt 102 

minuter och 47 sekunder ljudmaterial. Ljudupptagningarna raderades efter avskriften. De renskrivna 

svaren jämfördes för att se om skillnad förelåg mellan könen och åldrarna i enlighet med studiens 

syfte och frågeställningar. Analysen skedde med utgångspunkt i tidigare forskning som beskrivits 

under rubriken Bakgrund.  Att informanterna var barn utgjorde en svårighet i studien. Trots att jag 

har en tioårig erfarenhet av att dagligen jobba och kommunicera med barn i åldersgruppen har jag 

inte erfarenhet av att som forskare intervjua dem. En svårighet med att intervjua barn, särskilt 
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sexåringarna, är att de har svårt att ge direkta svar på en specifik fråga. Alla svar går i varandra 

vilket orsakade en viss svårighet att separera svaren från varandra i analysen. På grund av detta 

kunde samma svar användas på flera frågor då barnet till exempel svarat på fråga ett men svarets 

innehåll lika mycket rörde fråga två.  

 

Att undersökningen utfördes på en skola jag var bekant med och att det redan fanns en befintlig 

relation mellan mig som intervjuare och informanterna i tredjeklass kan innebära att det fanns en 

förutfattad mening i tolkningen och att informanterna i högre grad anpassat sina svar efter vad de 

trodde det förväntade svaret var, så kallade intervjueffekter (Bell, 1994:94). Fördelarna sågs dock 

som större eftersom resultaten lättare kunde tolkas och analyseras på ett korrekt sätt då en relation 

och tillit redan fanns mellan oss. Det kan dock innebära att det finns en skillnad i svaren från 

nioåringarna och sexåringarna då det inte fanns någon befintlig relation till informanterna i 

förskoleklass. En sådan hypotetisk skillnad är svår att mäta och kommer därför inte heller att synas i 

analysen.  

 

Det kan vara svårt att dra några generella slutsatser utifrån resultatet då materialet begränsas av 

urvalsgruppen. För ett mer representativt urval hade fler klasser från olika skolor kunnat undersökt 

för en mer varierad bakgrund hos fokusgrupperna. Informanterna som intervjuades var en mycket 

homogen grupp i både etnicitet och social bakgrund. Tiden avdelad för att genomföra 

undersökningen var en begränsande faktor i detta men resultatet kan fortfarande säga något om de 

strukturer och tendenser som finns bland barn i denna etniska och sociala grupp.  

Slutligen kan något sägas om reliabiliteten i sexåringarnas svar. Sexåringarna hade samma dag 

ämnet etik på schemat så ständigt återkommande teman som att säga nej när man inte vill något, 

eller att alla får vara med och leka, något som syns i intervjuerna. Detta innebär att det kan finnas en 

diskrepans mellan teori och praktik hos sexåringarna på så sätt att de svar de ger är det de anser är 

”rätt” medan det i praktiken på rasten kanske inte ser ut på samma sätt.  

 

3.2 Etiska överväganden 

För att inte inkräkta på barnens integritet och för att följa skolans regler och normer när det gäller 

tystnadsplikt så har alla barnen i undersökningen fått fiktiva namn, både de som själva deltog och 

de som fokusgrupperna nämner. Hänsyn togs till att informanterna i fokusgrupperna var barn. 

Samtycke gavs från rektor och klasslärare samt barnens vårdnadshavare som via brev hem 

informerades om undersökningen och fick ta ställning till huruvida deras barn skulle få delta, se 
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bilaga 2. Även barnen informerades om deras anonymitet vid intervjutillfället och fick ge sitt 

samtycke till undersökningen och ljudupptagningen. Ljudupptagningarna förstördes efter avskrift i 

enlighet med vad som sagts till barn och föräldrar. 

 

3.3 Urval 

Urvalet skola baserades på tillgänglighet då studien genomfördes på en skola där en redan etablerad 

kontakt fanns med barnen och lärarna. 

Barnen går i förskoleklass och trean och är därför i åldrarna 5-6 år respektive 8-9 år. För 

enkelhetens skull kallas de sexåringar och nioåringar studien. Ålderskategori valdes av 

utvecklingspsykologiska skäl, då det mesta tyder på att det är i den tidiga skolåldern som barnets 

könsidentitet fixeras och därför skulle studien inte gå att genomföra på barn i tidigare åldrar då de 

troligtvis inte har samma aktualiserade uppfattning om sitt eget kön. Det bör därför också finnas en 

skillnad mot barnen i tredjeklass då könsidentiteten bör vara mer fixerad och barnen tryggare i sitt 

genus.  

Sammansättningen av intervjugrupperna slumpades.  

 

 

4. Resultat och analys 

 

4.1 Beskrivning av ytorna barnen har att tillgå i sin lek  

Skolan består av fyra hus placerade i en rektangel med en asfalterad plan i mitten (skolgården). Där 

finns kickbollrutor och basketkorgar. Bredvid kortänden på rektangeln finns en lekpark med gungor, 

vanliga gungor, en stor däckgunga som kan rotera (snurrgungan), och en korggunga som sex 

personer kan gunga i samtidigt (kompisgungan). Där finns också klättervägg, rutschbana och en 

paviljong med öppna väggar och tak (kina huset). Bakom motsatt sida av skolan finns en 

fotbollsplan. Bredvid den finns skolskogen och mellan de båda finns en liten linbana. Sexåringarna 

har också möjlighet att leka inomhus på sin fria lek. Då har de förutom sina klassrum tillgång till 

caféet, som förr kallades dockhörnan, och borgen som förr kallades kuddrummet.  
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4.2 Fråga 1– På vilka platser sker barnens lek? 

4.2.1 Sexåringarnas svar på fråga 1  

På frågan vart barnen föredrog att leka när de hade fri lek och rast svarade flickorna att de tyckte 

om att leka vid linbanan, vid gungorna, särskilt på kompisgungan (kompis), skolskogen och 

inomhus i caféet när de fick. Några av flickorna tyckte om snurrgungan.  

Mirjam:  när ni har fri lek och rast och så vart här runt skolan tycker ni att det är roligast att 

va? 

Olivia: jag tycker det är roligast att va vid lekplatsen och linbanan 

Py: jag tycker om att leka med en liten ekorre som heter Kurre och på rasten tycker jag om 

att vara vid snurrgungan och kompisgungan fast jag är lite rädd att ha hög fart och snabba 

snurrar 

Mirjam: Ronja då? 

Ronja: gunga vid gungställningen (Intervju 12, 2010) 

 

Nästan alla pojkar svarade att de brukade leka vid gungorna, fotbollsplanen och i skolskogen. 

Särskilt snurrgungan var populär (snurris). 

Mirjam: vart någonstans här på skolan tycker ni att det är roligast att leka 

Martin: snurrgungan 

Neo: snurris 

Mirjam: brukar ni leka någon annanstans? 

Martin: vi brukar leka uppe vid skogen också 

Neo: och så brukar vi spela lite fotboll (Intervju 10, 2010) 

 

4.2.2 Nioåringarnas svar på fråga 1 

De nioåriga flickorna föredrog att leka vid gungorna, på skolgården och lite i skolskogen. 

Mirjam: när ni har rast vart på skolan tycker ni om att vara 

Gabriella:  jag brukar vara antingen på skolgården, gungorna eller skogen (Intervju 3, 2010) 

Pojkarna uppgav att de lekte på skolgården, fotbollsplanen, vid gungorna och i skolskogen. 

Flera av pojkarna uppgav att de lekte lite överallt. 

Björn: vid skogen och på skolgården  

Christian: jag har två: på skolgården och vid fotbollsplanen 

Albin: jag vill ta skolgården och fotbollsplanen istället 

Björn: jag har skogen, fotbollsplanen och skolgården 

Christian: nästan alla ställen 

Björn: ja, jag har typ överallt (Intervju 4, 2010) 

 

4.2.3 Analys av svaren på fråga 1 

Plats för alla? 

Till stor del verkar flickor och pojkar tycka om att leka på samma platser, med undantag för 

fotbollsplanen, så vid en första anblick verkar inte valet av plats för barnens lek vara beroende av 

kön. Både flickor och pojkar leker i skogen, på skolgården och vid gungorna. Det är när man tittar 

på huruvida det föreligger några skillnader mellan könen som det blir tydligare. Då pojkarna även 
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anger att de leker på på fotbollsplanen när de leker utomhus och flickorna inte gör det. 

Fotbollsplanen utgör i grovt räknat en fjärdedel av lekytan. Detta överensstämmer i hög grad med 

det som Falkström lyfter (Nord Nytt Nr 71/72 1998:63) att pojkars lek tar större plats och använder 

sig av större ytor än flickors lek.  

Mirjam: är det någonstans tjejerna brukar vara som inte killarna brukar vara? 

Alla: nej 

Mirjam: är det någonstans killarna brukar vara som inte tjejerna brukar var? 

Alla: ja (Intervju 7, 2010)  

Detta verkar vara något som blir ännu tydligare ju äldre barnen blir. Bland sexåringarna var  

skillnaderna vara mindre men de nioåriga flickor som tillfrågades hade nästan slutat leka i skogen 

och höll sig bara på skolgården och vid gungorna vilket innebär att de nioåriga pojkarna som sa sig 

leka nästan överallt använde dubbelt så mycket plats som flickorna. Marianne Carlsson (red. 

Kättström, 1991:81) noterade i sina studier om barn och könsroller att barnens föreställningar om 

könsroller blev allt mer överensstämmande med de som föreställningar som finns i vuxenvärlden ju 

äldre barnen blev. Då leken är ett verktyg för socialisation på så sätt att barnet minns och upprepar 

beteenden samtidigt som det formar sitt eget (red. Jensen & Harvard, 2009:39) är det rimligt att anta 

att de äldre barnen i sin lek ger uttryck för en längre gången socialisation där flickorna i enlighet 

med de föreställningar som finns i vuxenvärlden också blivit mer begränsade. Det verkar dock inte 

vara någon skillnad i att pojkar i högre grad än flickor skulle röra sig i det offentliga rummet som 

Falkström antyder (Nord Nytt Nr 71/72, 1998:63). Detta kan dock bero på att studien syftar till att 

beskriva lek under skoltid och inte under barnens fritid. Då skolgården i sig, till stor del, är ett 

offentligt rum kanske denna typ av skillnad skulle bli mer synlig om barnens lek i hemmet 

observerades.  

 

Flickor och pojkar, tillsammans men ändå inte 

Något annat värt att notera är att barnen leker mycket segregerat.  

Mirjam: ok brukar det va mycket tjejer där ni är på rasten eller är det mest killar? 

Isak: på fotbollsplanen är det mest killar  

Hugo: ja 

Gustaf: tjejer brukar mest hålla sig vid skogen eller vid gungorna där för det är sällan jag 

ser tjejer ifrån våran klass på skolgården  

Hugo: det är sällan jag ser tjejer på fotbollsplanen 

Gustaf: det är sällan jag ser tjejer över huvud taget  

Skrattar (Intervju 6, 2010) 

Även om barn av båda könen leker vid gungorna använder de olika gungor. Flickorna använder 

kompisgungan och pojkarna använder snurrgungan. Barnen uppger att nästan bara pojkar leker på 

fotbollsplanen och nästan bara flickor vid linbanan. Detta är något som Thorne (2004) också 

noterade i sina observationer. Trots att flickor och pojkar till stor del vistades på samma platser i 
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klassrum, korridorer och matsal, och genomförde samma aktiviteter, genomfördes de ändå åtskilt. 

Segregationen var ännu tydligare på rasten då barnen själva fick välja menade Thorne. Både 

sexåriga och nioåriga pojkar uppger att det nästan bara är pojkar i skogen trots att flickorna också 

säger att de leker där. En flicka anger dock en specifik plats i skogen där flickorna leker. 

Nora: och en del brukar hålla på i lejonklippan eller om det nu är en björnklippa [...] 

Mirjam: och där brukar många killar vara? 

Nora: mest är det många tjejer men ibland. (Intervju 9, 2010) 

Det är rimligt att anta att leken är segregerad på samma sätt i skogen som på lekplatsen så att även 

om barnen leker på samma större yta leker flickor och pojkar på olika ställen inom detta större 

område. Denna fysiska segregation, som innebär att pojkar och flickor till stor del leker på olika 

platser, är ett av uttrycken för den dikotomi, principen om isärhållning som Hirdman (2003) pratar 

om.  

 

 

4.3 Fråga 2 – Vilka lekar brukar barnen leka? 

4.3.1 Sexåringarnas svar på fråga 2  

Flickorna uppger att de gungar vid kompisgungan, åker på linbanan, ibland leker de rollekar som 

häst, prinsessa i borgen och café i caféet.  

Mirjam: vad brukar ni leka får något då? 

Olivia: jag brukar leka hund och så i skogen med Tuva och Unni och Mia 

Ronja: jag brukar leka i caféet med maten 

Py: jag brukar leka med utklädningskläderna, i borgen och med Kurre (Intervju 12, 2010) 

Av pojkarna uppgav flera att de gärna gungade på snurrgungan spelade fotboll eller lekte rollekar 

som Star Wars eller krig med pinnar i skogen.  

Mirjam: vad brukar ni leka på rasterna då? 

Joel: öööh 

Lukas: fotboll 

Joel: jag spelar fotboll hela tiden på rasten  

Mirjam: ok 

Karl: snurrgungan, kanske bli jagad utav tjejer eller så 

Joel: ja, och spionera på tjejer ibland (Intervju 7, 2010) 

 

De flesta, både pojkarna och flickorna tyckte att det fanns särskilda ”tjej- och killekar” men hade 

mycket svårare att definiera vad dessa skulle kunna vara. De var överens om att inga flickor lekte 

krig eller Star Wars och ingen av de sexåriga flickorna sparkade fotboll och inga pojkar lekte med 

dockor, lekte häst eller ”pusslekar”. 

När de får frågan vad som skulle hända om ett barn av motsatt kön ville vara med i deras lek säger 

de spontant nej. Men barnen var mycket medvetna om de ”kompisregler” som de satt upp 

tillsammans. En av dessa är att alla får vara med och leka. Därför får en flicka vara med pojkarna 
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och leka eller tvärt om men det fanns sätt att kring gå reglerna genom att helt enkelt inte besvara 

frågan utan att springa iväg. 

Mirjam: men vad skulle hända om en tjej ville leka med er då? 

Lukas: vad då de leker inte med (oss? Går inte att höra) 

Joel: då säger vi nej! 

Lukas: då skulle vi säga 

Joel: då säger vi nej 

Lukas: då skulle vi säga 

Karl: just det reglerna 

Joel: ja just det reglerna hehe då skulle vi bara springa ifrån 

Mirjam: är det reglerna att alla får vara med och leka? 

Alla: ja  

Lukas: men vi brukar alltid springa ifrån 

Karl: när tjejer kommer såhära får vi va med då aaaah nu springer vi! (Intervju 7, 2010) 

Flickorna kunde också kräva att pojkarna skulle leka på ”rätt” sätt för att få delta i leken. 

Mirjam: vad händer om de [syftar till pojkarna] kommer och vill vara med då när ni är här 

och leker? 

Nora: då får de helt enkelt det men då frågar vi först att han inte får busa för då får han inte 

va med här (Intervju 9, 2010) 

 

Pojkarna i sin tur kunde kräva det samma av flickorna  

Mirjam: ok vad skulle hända om en tjej sa att de vill vara med då? 

Joel: Eh neeej... skrattar 

Mirjam: får de inte det? 

Joel: jo det får de väl, men bara om de har bra vapen (Intervju  7, 2010)   

Ingen av barnen trodde dock att någon av det egna könet skulle misstycka om man hellre ville  leka 

med några av det motsatta könet. 

 

4.3.2 Nioåringarnas svar på fråga 2 

Flickorna berättade att de ofta lekte en jage-lek där tjejerna jagade killarna. De gungade också och 

lekte ”kasta skor” som var en tävling i hur långt man kunde sparka av sig skon från gungan. Vissa 

rollekar som häst, klädaffär (Lindex) och regellekar som pricken och kickboll skedde också.  

Anna: Gungorna brukar vi vara ganska mycket 

Bella och Cornelia: Ja 

Anna: och kanske lite på skolgården för vi brukar jaga killarna och killarna brukar jaga oss 

Cornelia: Och så brukar vi kasta skor vid gungorna och så. 

Mirjam: Kasta skor? 

Bella: ja på tisdagar och så brukar vi leka Lindex vid där bussarna går 

Anna: fast jag är inte med då för de har kör då och jag går till ug då. (Intervju 1, 2010) 

Pojkarna spelade mest fotboll, kickboll eller pricken men berättar också om jage-leken som 

flickorna refererat till. Ibland kunde det hända att de ”spionerade” på flickorna.  

Mirjam: vad brukar ni göra för något då? 

Albin: köra kickboll, köra fotboll och så köra nån jagalek 

Björn: köra kickboll och fotboll brukar jag göra 

Christian: samma som Albin 

Mirjam: vad är det för jaga lek ni brukar köra? 

Albin: det är några tjejer som jagar oss och sen ska vi jaga dem när de har tagit alla 

(Intervju 4, 2010) 
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Ingen av nioåringarna tycker att det riktigt finns särskilda tjej- eller killekar men det fanns lekar 

som flickor lekte mest och lekar som pojkar lekte mest. Flickorna brukar inte spela fotboll så ofta 

och killarna är inte så ofta med och leker häst men det händer. En av flickorna trodde att pojkarna 

kanske tyckte att flickornas lek var fjantig. 

Mirjam: men finns det några särskilda lekar som bara tjejerna leker eller som bara killarna 

leker? 

Anna: det behöver inte vara det men alltså, killarna kan ju tycka att tjej, det vi leker kan ju 

vara nästan lite fjantiga som de tycker är typ tjejlekar... 

Mirjam: vad kan det vara för lekar då? 

Cornelia: Ibland brukar vi leka 

Anna: Lindex 

Bella: ja Lindex (Intervju 1, 2010) 

Generellt ses det som positivt om någon av det andra könet vill vara med i leken  

Mirjam: vad händer om det är någon kille som kommer och vill vara med och leka Lindex 

då? 

Anna: då låter vi den va med 

Bella: ja 

Anna: vi säger ju inte att den inte får va med utan 

Cornelia: för det skulle bara va roligt om nån kille är med (Intervju 1, 2010)  

även om pojkarna menar att det kan komma reaktioner från det egna könet. Ingen av flickorna 

förväntade liknande reaktioner från de andra flickorna om de skulle leka med pojkarna men det är 

svårt att veta eftersom flera av dem uppgav att de aldrig frågat om de skulle få vara med pojkarna 

och leka. 

Gabriella: det är väl någon som bara killarna brukar leka som inte tjejerna är med på men 

jag vet inte vad det är för lek 

Mirjam: vad skulle hända om nån tjej sa att de ville vara med på den? 

Gabriella: jag vet inte 

Hanna: det vet jag inte jag har aldrig provat (Intervju 3, 2010)  

 

4.3.3 Analys av svar på fråga 2 

Rolleken  

Barnens lek är av social karaktär. Både flickor och pojkar uppgav att de lekte med andra barn. Det 

var bara ett barn, Robin, som framhöll att han mest brukade leka själv. I mötet och samspelet mellan 

barn sker socialisationen (Nord Nytt Nr 71/72, 1998:62). Men vad som lektes var i hög grad 

beroende av kön. Vad barn leker är en av de nyckelfaktorer som Davies (2003:13) tar upp, som barn 

använder både för att positionera sig själv på ett framgångsrikt sätt som flicka och pojke, men också 

för att positionera sig som märkbart inte det andra. Både de yngre flickorna och pojkarna uppgav att 

de lekte rollekar men deras lekar var av olika karaktär. När flickorna lekte café och häst lekte 

pojkarna krig och Star Wars.  Davies (2003) menar att barnens syn på kvinnligt och manligt 

återspeglas i deras dagliga aktiviteter. Vad flickorna och pojkarnas rollekar som café och krig säger 

om deras syn på kvinnligt och manligt är svårt att veta men utifrån barnens beskrivningar framgår 
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det att krig är en mycket mer våldsam lek än café. Det förväntades också att de som ingick i leken 

skulle inta de positioner och anamma de värden som förväntades i leken. I caféet fick man inte busa 

och stöka utan uppträda på ett korrekt sätt och i krig var man tvungen att ha ”bra vapen” för att få 

vara med. Vad barnen uppfattade som manliga uttryck fick alltså inte förekomma i flickornas lek 

och vice versa.  

 

Den överordnade leken 

Flickorna, både de som är sex år och de som är nio år, framhåller flera gånger att pojkarnas lek är 

farlig på olika sätt.  

Julia: de [syftar till pojkarna] leker med pinnar i skogen och så 

Isa: om man slår sig här och här och här (pekar på kroppsdelar) där är det jätte farligt man 

kan dö 

Julia: de springer med pinnar 

Isa: man kan få hjärnskakning i huvudet (Intervju 8, 2010) 

Pojkarna har dock inte samma uppfattning. Inte ens när olyckor händer tycker de att det är någon 

anledning till oro trots att flickorna när de berättar om samma händelse tycker att det var farligt. 

Björn: det var då jag fick min bula, jag ramlade i en sten 

Mirjam: jag jag ser det du har värsta blåtiran! Det verkar va en lite farlig lek 

Albin: nä (Intervju 4, 2010) 

 

Flera flickor uppger också att de helst inte snurrar på snurrgungan då de blir illamående. Ingen av 

pojkarna uppger något liknande men det farliga draget i pojkarnas lek gör den otillgänglig för 

flickorna.  

Nora: om jag kommer ut till nån kompis och vi säger till varandra kom vi går till 

snurrgungan och då säger vi ja och så kommer vi dit så är det alltid upptaget av många 

killar 

Mirjam: får ni vara med då om ni säger att nu vill vi vara på snurrgungan? 

Nora: det har inte vi riktigt frågat för de snurrar för fort  

Mirjam: hinner man inte? 

Mia: ibland om jag snurrar för snabbt jag kan spy (Intervju 9, 2010) 

 

I den språkliga uppdelningen av kvinnligt och manligt kodas mod och styrka som manliga värden 

(Kättström, 1991:81). Svaghet och försiktighet blir därför kvinnliga värden. När flickorna gång på 

gång betonar att de blir illamående av snurrgungan eller pratar om hur farlig pojkarnas lek är intar 

de positioner där de är svaga. Det är också positioner som kompletterar de som pojkarna då får som 

starka och som också tillåter dem att agera som att de hade makt (Davies, 2003:149). Detta blir 

ännu tydligare då barnen verbaliserar leken genom att berätta om den. Språket är ett viktigt verktyg 

när barnen gör genus (Eidevald, 2009:52). Barnens berättelser om leken och hur de positionerar sig 

reflekterar också på barnen själva. Istället för att flickor leker svaga och pojkar starka blir flickor 

svaga och pojkar starka.  
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Sexåringarna, både flickor och pojkar, hade en tydlig bild av att det finns lekar som är typiska för 

flickor och andra som är för pojkar. Barnen hade svårt att först sätta fingret på precis vilka lekar 

dessa är och svarade först ”Vet inte” Däremot var det lättare för dem att säga vad flickor lekte eller 

vad pojkar lekte. Flickorna lutade åt att det var de lekar som dominerades av pojkar kanske var 

pojklekar. 

Mirjam: finns det något bara killar brukar göra? 

Nora: jag tror att jag vet en sak. Om inte tjejerna så himla ofta... om några tjejer frågar 

killarna som är i snurrgungan så väldigt ofta och de säger nej då kanske jag vet att 

snurrgungan är lite en killek för dem. (Intervju 9, 2010) 

 

Värt att notera är att hos flickorna finns ingen värdering av pojkarnas lek, bara ett konstaterande att 

flickor inte leker den leken. Hos pojkarna däremot åtföljdes ofta svaret med skratt eller värderingar 

som att det är tråkigt. 

Robin: ja man vill inte leka tjejlekar det är jätte tråkigt 

Mirjam: vad är tjejlekar? 

Oskar: att leka med barbie och bebisdockor 

Robin: det är jätte tråkigt (Intervju 11, 2010)  

Detta överensstämmer med vad Hirdman (2003:65) talar om som den könshierarkiska ordningen, 

att det som anses manligt är överordnat, mer värt än det som anses kvinnligt. Flickornas lek är lite 

sämre, tråkigare. Samma tendens fanns hos nioåringarna. Bland nioåringarna var det inte lika 

tydligt att det fanns flick- och pojklekar men det fanns lekar som pojkar sällan lekte men som 

flickor lekte och tvärt om. Detta berodde inte på en ovilja hos det andra könet att släppa in dem in 

leken. Barnen hade ingen förklaring på varför de så sällan ingick i varandras lekar.  Som tidigare 

nämnts gav en av flickorna uttryck för att pojkarna kunde tycka att deras lek var fjantig. Falkström 

uttrycker något liknande och menar att pojkar känner sig löjliga om de leker med Barbie (Nord Nytt 

Nr 71/72, 1998:63). Resultaten i studien tyder på att det Falkström säger om att flickor med 

könsöverskridande beteende inte hindras lika mycket som pojkar med könsöverskridande beteende 

är gällande även i denna barngrupp. Flickor med könsöverskridande beteende kan få ökad makt 

bland kamraterna men en pojke som beter sig som en flicka får lägre status (Nord Nytt 71/72, 

1998:65). Att flickorna inte värderar pojkarnas lek beror sannolikt på att de inte har något behov av 

att distansera sig från den medan det både bland flickor och pojkar finns en förståelse för att 

pojkarna behöver distansera sig från flickornas lek. 

 

”Tjejerna mot killarna”   

Bland sexåringarna är isärhållandet av könen fysisk, tydligt och leken är mycket segregerad. Flickor 

och pojkar leker inte ofta tillsammans och vill inte heller göra det. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning och barnens utveckling. Sex till sju åringar har en mycket stark ”vi-och-dom” 
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kategorisering där regler för pojkar och flickor övergeneraliseras (Bee, 2000:307). Detta borde dock 

försvinna med ålder när barnen blir tryggare i sin könsidentitet och inte längre uppfattar dessa 

normer som biologiskt betingade. Vid första anblick kan det ses som att segregationen lättats upp 

bland nioåringarna. Nästan alla i klassen, både flickor och pojkar, är med på jage-leken där 

flickorna jagar pojkarna på rasterna.  

Mirjam: är det blandade lag då eller? 

Erik: först kör vi tjejerna mot killarna så ska de ta en och så kan man inte bli befriad sedan 

kör vi killarna mot tjejerna  

David: och sen kan man blanda  

Erik: ja (Intervju 5, 2010) 

Men varje rast är det just flickorna mot pojkarna för leken kommer aldrig så långt att lagen blir 

blandade. Könen uppdelade i två lag mot varandra blir formen för leken. Barnen är medvetna om 

uppdelningen och det finns en spänning eller laddning i leken då det skrattas och fnissas mycket när 

de berättar om den. Thorne (2004) observerade samma fenomen i sin studie. Jage-leken, flickor mot 

pojkar, bekräftar och stärker de gränser som redan dragits mellan könen menar Thorne. I leken blir 

genus viktigare än identitet. Jage-lekar och ”tjejbaciller” blir en lekfull front för mer allvarliga 

meningar om maktstrukturer, kön och hur man gör kön (Thorne, 2004:4).  

 

Regelleken 

Något som skilde sig i leken mellan åldrarna vara att nioåringarna i högre grad än sexåringarna 

uppgav att de lekte regellekar. Även i regellekarna finns en separation mellan könen. Flickorna 

berättade att de spelar kickboll ibland men pojkarna i sin tur menade att det aldrig var några flickor 

vid kickbollrutorna. Det samma gällde bollplanket där man spelade pricken. Slutsatsen kan dras att 

även om barnen leker samma lekar sker det sällan tillsammans. Många av pojkarna spelade fotboll 

och där var nästan aldrig flickorna med trots att några spelade fotboll på fritiden. 

Mirjam: [...]killarna spelar mycket fotboll? Är det inga tjejer som spelar fotboll? 

Erica och Frida: Nej 

Daniella: jag spelar fotboll på fritiden 

Mirjam: men inte i skolan? 

Daniella: nej (Intervju 2, 2010) 

Pojkarna menade också att när flickorna faktiskt sparkade boll gjorde de det inte på rätt sätt och var 

aldrig med i de matcher som spelades på rasterna. 

Isak: mest killar jag har sett någon enstaka gång att tjejerna använt fotboll men då har de 

mest passat till varandra  (Intervju 6, 2010) 

 

Flickornas lekar handlar om att förfina en färdighet, studsa en boll med precision som i kickboll 

eller pricken. När det däremot kom till renodlad lagsport som fotboll lyste flickorna med sin 

frånvaro. Detta överensstämmer med Peachters utsaga (2007:100) att bollsporter som lek nästan 

uteslutande domineras av pojkar med undantag av just kickboll som Peachters kallar Foursquare.  
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Relation eller bara leksällskap? 

När barnen berättade om leken antas de framhålla det som de själva tyckte var viktigt och där 

framträdde en tydlig skillnad mellan könen. Flickorna fokuserade på lekkamraterna och pojkarna på 

själva lekens utövande när de berättade om den, även när de berättade om samma lek. 

Cornelia: Vi brukar jaga killarna 

Bella: ja och de jagar oss ibland 

Cornelia: alla brukar fråga så på maten ska vi leka jaga leken ska vi leka det, ska vi leka 

det... 

Anna: och i klassrummet brukar de också fråga ska vi leka det (Intervju1, 2010) 

 

Erik: ibland kör vi jaga leken in skogen med tjejerna också 

David: ja det är kul, det är kul! 

Erik: jag ramlade och gjorde en bakåtkullerbytta så Hanna inte hann att ta mig 

Mirjam: är det blandade lag då eller? 

Erik: först kör vi tjejerna mot killarna så ska de ta en och så kan man inte bli befriad sedan 

kör vi killarna mot tjejerna  

David: och sen kan man blanda (Intervju 5, 2010) 

  

Detta tyder på att relationen värderas högre hos flickorna än hos pojkarna. Detta överensstämmer 

också med vad Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) noterar då de menar att för flickorna är 

relationen en förutsättning för leken men för pojkarna är leken en möjlighet att upprätta nya 

relationer (Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991:167). Även de sexåriga flickorna visar exempel på 

detta då de ofta specificerar att de är tillsammans med någon när de ska beskriva en lek trots att det 

egentligen inte är relevant för det de ska berätta.  

Mirjam: ok vart tycker ni om att leka då? 

Nora: ibland kan jag va i lillskogen och ibland kan jag va i kompisgungan där får man bara 

vara sex stycken men om jag men om jag hoppar på med min fadder och sen frågar mina 

kompisar om de också vill hänga på så får de det. (Intervju 9, 2010) 

 

Denna skillnad mellan könen kan sammanfattas av nioåriga Erica och Daniella när de pratade om 

flickor och pojkars lek:  

Mirjam: finns det några särskilda saker som tjejer gör mest eller som killar gör mest? 

Erica: killar spelar mest fotboll 

Daniella: tjejerna 

Erica: leker bara tillsammans hela tiden 

Daniella: typ (Intervju 2, 2010) 

 

4.4 Fråga 3 – Vilket sällskap brukar barnen föredra i sin lek? 

4.4.1 Sexåringarnas svar på fråga 3  

Svaren här var eniga med några få undantag. Åldern på lekkamraterna kunde till viss del variera 

även om det verkade som att barnen, när de lekte i mindre grupper, höll sig till barn i ungefär 

samma ålder, huvudsakligen dem i samma klass men till viss del också barn i den andra 
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förskoleklassen eller de i ettan som var deras faddrar. Genomgående var dock att de lekte nästan 

uteslutande med barn av samma kön.  

Mirjam: brukar ni leka med tjejer ibland 

Joel: nehej 

Lukas och Karl: nej 

Karl: bara med coola killar vill jag leka 

Mirjam: bara med coola killar? 

Karl: med vapen i skogen  

Mirjam: men vad skulle hända om en tjej ville leka med er då? 

Lukas: vaddå de leker inte med (oss? Går inte att höra) 

Joel: då säger vi nej! (Intervju 7, 2010) 

 

Varför det var så hade barnen lite svårt att motivera och svarade oftast först att de inte visste.  Den 

vanligaste förklaringen var att det helt enkelt var roligare att leka med dem av samma kön, att man 

hade samma intressen. 

Mirjam: det är nästan bara tjejer ni leker med. Är det så att tjejer leker mest med tjejer? 

Olivia och Ronja: Ja 

[...] 

Mirjam: men varför tror ni att det oftast är så för er? 

Ronja: för att det är kul  

Olivia: för att tjejer gillar mer tjejer än killar  

Py: tjejer tycker om mer samma sak (Intervju 12, 2010) 

 

Några av pojkarna menade att flickorna lekte tråkiga lekar och att de inte alltid var snälla.  

Mirjam: (till Martin) du brukade ju inte leka så mycket med tjejerna, varför inte då? Är det 

inte roligt, eller får ni inte va med eller varför är det så tror du? 

Martin: (låter lite ledsen) ibland brukar tjejerna rycka oss på kroppen och så 

Mirjam: ok, vill man inte leka med dem för att de inte är så snälla då? 

Martin: ibland är de 

Mirjam: ibland är de snälla? 

Martin: mmm 

Neo: och ibland är de inte snälla (Intervju 10, 2010) 

Mirjam: menar du att killar leker mest med killar och tjejer mest med tjejer? 

Robin: ja 

Mirjam: varför är det så då tror du? 

Robin: för att de gillar det 

Mirjam: vad säger du då Oskar varför leker du mest med killar 

Oskar: för tjejer är tråkiga 

Robin: ja man hittar inte på något att leka (Intervju 11, 2010) 

 

4.4.2 Nioåringarnas svar på fråga 3 

Även bland nioåringarna lekte man i en relativt åldershomogen grupp med några få undantag. 

Nioåringarna hade en mer öppen attityd gentemot att välja leksällskap ur det andra könet.  Några 

flickor sa sig välja leksällskap huvudsakligen utifrån aktivitet, och lekte med dem som de ville leka. 

Mirjam: vilka brukar ni va mest med? 

Hanna: tjejerna ibland killarna 

Gabriella: det är samma 

Hanna: det beror på vad vi gör för något 

Mirjam: det beror mer på vad man gör än vilka man är med? (Intervju 3, 2010) 
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En flicka gav uttryck för att hon ibland valde att leka med pojkarna för att få omväxling 

Cornelia: fast ibland brukar jag va med killarna och köra pricken. Det är lite roligare än att 

göra samma sak varje gång (Intervju 1, 2010) 

 

Men trots att nioåringarna hade en mer öppen attityd gentemot att leka med motsatt kön än 

sexåringarna hade valde de ändå huvudsakligen leksällskap med samma kön. Varför det var så hade 

också nioåringarna svårt att svara på. En pojke hänvisar till att man nog har olika intressen.  

Mirjam: vad tror ni det beror på då? 

Gustaf: för att tjejer och killar inte riktigt har samma intressen i alla fall inte just nu 

(Intervju 6, 2010) 

Trots detta menar både pojkar och flickor bland nioåringarna att alla är kompisar, både pojkar och 

flickor.  

 

4.4.3 Analys av svar på fråga 3 

Segregationen 

Barnens val av sällskap är beroende av kön. Barnen är starkt segregerade när det kommer till 

lekkamrater även om det finns tillfälliga undantag. Bara två barn, Py och Pelle, menar att de 

konsekvent leker med ett barn av motsatt kön. Detta stämmer väl överens med det Bee (2000) och 

Thorne (2004) hävdar, att det finns en stark könssegregation bland skolbarn. Thorne menar att det är 

fullt möjligt att barnen har vänner av motsatt kön utanför skolan som de inte leker med under 

skoltid. Skolan som institution kan öka risken för segregation mellan könen menar Thorne.  

Det finns dock en skillnad mellan sexåringarna och nioåringarna i det att segregationen inte är lika 

principiellt stark hos nioåringarna trots att den fortfarande är mycket tydlig i praktiken. 

Sexåringarna talade mer om att leka med barn i andra åldrar men av samma kön, än med barn av 

motsatt kön i jämförelse med nioåringarna som menar att det inte är något fel att leka med det 

motsatta könet utan att det snarare kan vara positivt. 

Bella: man kan ju leka med killar det är inget konstigt (Intervju 1, 2010) 

Detta kan bero på att nioåringarna är mycket stabilare i sin könsidentitet och inte behöver hävda den 

lika starkt som sexåringarna. Sexåringarna är nya på skolan och i sin grupp medan nioåringarna har 

gått tillsammans i samma klass i fyra år.    

Både nioåringar och sexåringar menade dock att om de lekte med barn av det motsatta könet, i 

andra lekar än de där man utgjorde motsatta lag som i jage-leken, så var det ett undantag och det 

betonades att det bara var ”ibland” eller ”någon gång” som det hände. Värt att notera var dock att 

det inte fanns någon negativ ton hos barnen när de berättade om någon som lekte med det motsatta 

könet eller som bröt det generella mönstret. Snarare var tonen positiv och barnen verkade vara glada 
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över att ha kommit på någon som motsvarade det som efterfrågades.  

Gustaf: men det finns säkert killar som gillar och leka häst också jag har till exempel sett 

Sixten leka med tjejerna ganska mycket 

Isak: ja Sixten han leker med tjejer ganska mycket [...] (Intervju 6, 2010) 

  

Genus-polisen 

Varken sex- eller nioåringarna har någon bra förklaring på den könssegregation som finns i valet av 

leksällskap. De vet inte vad den beror på. Nioåringarna kan se fördelar med att någon av det 

motsatta könet skulle vara med i leken men ändå är det uppenbart genom det både flickor och 

pojkar säger att det är något som inte sker så ofta. Det fanns en känsla hos några av pojkarna att det 

kanske inte skulle gå obemärkt förbi hos de andra pojkarna om man valde att leka med flickorna 

istället.  

Mirjam: vad skulle de andra killarna säga då om man var med och lekte häst? 

Björn: inget 

Albin: Nånting tror jag  

Mirjam: Nånting? Vad skulle de säga då? 

Albin: vet inte  

Björn: Hahaha du leker häst! Ungefär så (Intervju 6, 2010) 

 

Barn deltar själva i sin socialisation och deras leksällskap och relationer påverkar den processen 

(red. Jensen & Harvard, 2009:31). Det är en ständigt pågående process och det finns alltid en risk 

att falla i onåd om man inte gör kön på rätt sätt (Davies 2003:208). Risken att bli satt på plats om 

man har ett könsöverskridande beteende ökar också med större barngrupper (Thorne, 2004:53) 

vilket innebär att barnen kanske väljer att inte inta positioner i skolan de annars skulle ha gjort som 

Daniella som spelar fotboll på fritiden men aldrig i skolan. De nioåriga flickorna talar om en flicka, 

Erica, som att hon är lite ”killig” och det framgår att hon inte alltid deltar i flickornas lek på samma 

villkor som de andra flickorna. De sexåriga flickorna talar om att en pojke som leker prinsessa 

skulle vara en ”knäpp-tjej”. De sätt som barnen kontrollerar och påverkar varandra kan vara mycket 

subtila. Att barnen själva inte kan sätta ord på dem är därför inte konstigt. Pojkarna anar att något 

skulle hända om de lekte häst med flickorna men de vet inte riktigt vad. Flickorna tror att de nog 

skulle få vara med pojkarna och leka men de vet inte för de har aldrig frågat. Positionerna flickor 

och pojkar förväntas inte är så fasta trots att de är outtalade att man inte ens funderar på att 

överskrida dem.  

 

Hierarkiska ordningar 

En skillnad som framkommer mellan könen är att flickornas leksällskap till viss del påverkas av en 

inbördes hierarkisk ordning. Som tidigare nämnts verkar flickorna verkar lägga större vikt vid 
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relationerna i leken och vikten av de inbördes relationerna kommer sig också till uttryck i 

intervjuerna. Hierarkin bland flickorna är mycket tydligare bland nioåringarna än sexåringarna men 

vad som ligger till grund för den är omöjligt att veta utifrån korta intervjuer. Uppenbart är dock att 

alla flickor inte är lika attraktiva lekkamrater.  

Mirjam: vilka brukar vara med när ni leker, vilka leker ni mest med? 

[...] 

Cornelia: och så är det vi och dom och Erica försöker sno sig in ibland 

Bella: men sen så vill hon bara byta lek så då är hon med Gabriella och Frida istället 

Cornelia: eller så brukar hon va med killarna hon är väldigt killig 

Mirjam: ok? 

Cornelia: killig tjej skrattar (Intervju 1, 2010) 

 

Det finns ett behov av att bekräfta relationer. Detta kan göras till exempel genom att definiera sig 

själv som del av en grupp när någon annan inte är det, att innesluta sig själv genom att utesluta 

någon annan.     

Daniella: ja endel killar brukar följa efter mig Bella och Hanna inte du då (till Erica) 

Erica: Nej  (Intervju 2, 2010)  
Under intervjun bekräftade två av flickorna, som låtsades vara nervösa för att intervjuas, varandra 

genom kontinuerlig kroppskontakt, men uteslöt samtidigt den tredje flickan som protesterade.  

Anna: (till Bella) Vi håller i varandra hela tiden 

Cornelia: Men hallå, så farligt är det inte. (Intervju 1, 2010) 

Flickorna anstränger sig också för att upprätthålla sina relationer och inte stöta sig med någon av 

sina vänner, trots att det händer och de försöker hitta lösningar för att ingen ska bli sur. 

Nora: ibland kan jag nån gång leka med Py jag kan ju inte säga att hon är min bästis för att 

när jag och Py var små då var vi egentligen bästisar. Men jag vill inte säga till alla flickorna 

i förskoleklass att Py är min bästis för då kanske de blir lite sura på mig, så därför säger jag 

bara att hon är min kompis.  (Intervju 9, 2010)  

Samma situation kanske finns hos pojkarna men ingen av dem ger inte uttryck för det, kanske just 

på grund av att relationen är viktigare för flickorna i valet av leksällskap än det är för pojkarna. En 

av pojkarna säger sig välja från dag till dag. 

Erik: jag, när jag är i skolan brukar jag tänka att idag vet jag inte vem jag ska va med men 

jag är väl med någon jag känner för (Intervju 5, 2010) 

 

Maktförhållanden 

Det uppkom några kommentarer bland de sexåriga pojkarna om att flickorna inte alltid var snälla 

utan slogs och var hårdhänta ibland och att detta var en anledning till att inte pojkarna ville leka 

med dem. Det är svårt att veta om detta gäller endast ett fåtal flickor eller alla flickor men det talar 

mot den gängse normen som säger att det är pojkarna som bråkar och är hårdhänta. Något som blir 

intressant är när man kopplar sexåringarnas berättelse till nioåringarnas berättelser om jage-leken. 
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Det finns en angelägenhet framför allt hos pojkarna, om att leka den och man gör upp planer för att 

säkerställa att leken blir av. Men trots att det huvudsakligen verkar vara pojkarna som är angelägna 

om att leka, även om flickorna också tycker att det är roligt, uppger både flickor och pojkar att det 

aldrig pojkarna som startar leken. 

Isak: [...] då har vi kört så här att tjejerna jagar killarna 

Hugo: eller tvärt om 

Isak: ja för det är kul 

Gustaf: ibland 

Hugo: ibland 

Isak: det är kul det fast det det är svårt att få igång dem för att de ska vara med 

Mirjam: men kan inte ni börja jaga då? 

Isak: näh då skulle vi ta dem på direkten 

Gustaf: förra året började vi jaga. Nu har vi bytt.  (Intervju 6, 2010)  

 

Pojkarna försöker rationalisera och förklara varför det är flickorna som måste börja men detta skulle 

kunna tyda på att flickorna har en högre social status i barngruppen eftersom det är de som slutligen 

bestämmer huruvida de ska leka jage-leken eller inte. På samma sätt verkar några av flickorna i 

förskoleklass agera på ett sätt som gör att pojkarna blir lite rädda för dem, agera som om de hade 

makt. Detta är något som talar emot tankarna om att barn lever i ett pojksamhälle på samma sätt 

som vuxna lever i ett manssamhälle (red. Kättström, 1991:83) men det kan också vara så att 

pojkarna väljer att ta upp och berätta om de hårdhända flickorna med viss indignation just för att de 

bryter normen och inkräktar på detta pojksamhälle.  

 

4.5 Fråga 4 – Vilka material föredrar barnen att använda i sin lek? 

4.5.1 Sexåringarnas svar på fråga 4  

De flesta av de sexåriga pojkarna uppgav att de använde snurrgungan och till viss del också de 

vanliga gungorna och kompisgungan. De använde också bollar till regellekar som basketbollar, 

innebandybollar, fotbollar. Många av pojkarna pratade också om att de använde pinnar för att leka 

krig. Bilar, och lego var också leksaker som barnen ansåg att bara pojkar använde.  

Mirjam: vilka leksaker brukar ni tycka mest om att använda? 

Oskar: jag tycker mest trä, med pinnar 

Robin: bilar (Intervju 11, 2010) 

Flickorna använde hopprep och rockringar. Flickorna använde kompisgungan, bollar till att leka 

pricken, utklädningskläder, Kurre (ett gosedjur) och hopprep. Dockor och barbies var också något 

barnen ansåg att bara flickor använde trots att ingen av flickorna sagt att de använde det i sin lek.  

Mirjam: Vilka saker brukar ni ha när ni leker? 

Ronja: vi brukar leka med Kurre och vi brukar leka med spelen 

Mirjam: och ni är ute då? 

Py: ute-leksakerna som ligger i den där silvriga lådan 

Mirjam: är det några saker som mest tjejer använder? 

Py: kompisgungan (Intervju 12, 2010) 
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4.5.2 Nioåringarnas svar på fråga 4 

De flesta nioåriga pojkar använde nästan bara bollar till regellekar. Några uppgav att de också 

använde rockringar men rockade då inte med dem utan sparkade dem eller kastade dem. Alla barnen 

ansåg att det var flest pojkar som använde bollar. Också pinnar och bilar var saker som bara pojkar 

ansågs använda, trots att ingen nioårig pojke uppgett dessa som material i sin lek.  

Felix: fotbollar 

David: Rockringar och så sparkar vi rockring 

[...] 

Mirjam: är det något annat ni brukar använda 

Erik: Boll 

Felix: fotbollar 

David: kickbollar (Intervju 5, 2010) 

 

Flickorna använde gungor, bollar och hopprep. Barnen ansåg att hopprep var det nästan bara flickor 

som använde. En pojke menade dock att det inte fanns något som flickorna använde som inte 

pojkarna också använde.  

Cornelia: gungorna och så brukar vi 

[...] 

Cornelia: och så där uppe i skogen så brukar vi ha hopprep och binda fast killarna med 

skrattar och här nere med ibland. 

Anna: och så kan vi ju leka typ häst och så här 

Cornelia: eller så använder vi tvistband (Intervju 1, 2010) 

  

 

4.5.3 Analys av svar på fråga 4 

Könskodade leksaker  

Materialet barnen använder i sin lek är könskodat och det föreligger en viss skillnad mellan vad 

flickor använder och vad pojkar använder. Detta är något som även Thorne (2004) noterade i sin 

studie. Flickor använde sällan softballs, fotbollar, basketbollar, och pojkar använde sällan rep. Båda 

använde dock gummibollarna som användes i handboll och kickboll. I denna studie gjorde de 

sexåriga pojkarna gjorde väldigt tydligt att de inte lekte med Barbie eller dockor utan att det var 

flickorna som gjorde det trots att ingen av flickorna sa sig leka med Barbie.  Det fanns en ovilja att 

se det som bröt mönstret, det som bröt normen. Flera av flickorna sa att de använde bollar och 

spelade kickboll eller pricken men trots detta menar de ändå att nästan bara pojkar använder bollar. 

På samma sätt uppgav några pojkar att de brukade använda rockringar men menade ändå att det var 

nästan bara flickor som använde rockring. Materialen är mycket starkt könskodade.  

Mirjam: är det några grejer killar använder mest eller som tjejer använder mest? 

Felix: hopprep använder tjejer mest 

David: och rockringar 

Mirjam: men ni använde rockringar också? 
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David: men inte lika mycket 

Felix: nej (Intervju 5, 2010) 

Det fanns också en tendens bland pojkarna att förmildra eller förklara de gånger man lekt med 

material som var könskodat som flickornas material. Rockringarna användes inte på samma sätt 

som när flickorna använde dem, hopprepen användes för att bygga kojor med eller för att träna. 

Isak: det fanns en period i tvåan då jag var väldigt bra på att hoppa och gjorde det väldigt 

ofta 

Gustaf: jag hoppar rep men jag gör det helst inte på rasten eller så jag gör det mest för att 

träna nån gång 

Isak: kondition! (Intervju 6, 2010) 

 

5. Slutsatser och diskussion 

 

I sin lek gör barn genus och de befäster det ytterligare genom sina berättelser om leken. Barnen har 

en tydlig uppfattning av relationen mellan lek och kön, i sitt val av plats, material och sällskap. 

Drag av de mekanismer som i samhället i stort bidrar till upprätthållandet av genussystem och 

könsmaktsordning kan noteras i det barnen berättar om sin lek.  Isärhållandet av könen är en mycket 

stark princip bland barnen och den sker på flera olika nivåer. Flickor leker åtskilda från pojkar och 

när de leker på samma platser är de ändå inom den begränsade ytan åtskilda och deltar då ytterst 

sällan i samma lekar. Även de större lekar som de leker tillsammans bidrar till att befästa 

segregationen då det nästan alltid är lekar där flickor och pojkar befinner sig på motsatta sidor i 

leken. Det föreligger en viss skillnad mellan åldrarna men den återfinns huvudsakligen i attityder, i 

teorin, och inte så mycket i praktiken. Till skillnad från sexåringarna menar nioåringar att det inte är 

något fel att leka med motsatt kön men i praktiken sker det sällan.  

 

Det är få barn som uppger att de väljer leksällskap av motsatt kön. Om samma situation finns i 

Sverige som Thorne (2004) antydde i sin studie, att barnen har vänner av motsatt kön i andra 

sammanhang utanför skolan, hur påverkas då dessa vänskaper då barnen spenderar mer och mer tid 

i skolans värld? Barn kommer till fritids tidigare på morgonen och stannar till sen eftermiddag. 

Barngrupperna är stora vilket leder till ökad chans för segregering och personalen som kunde 

försökt motverka detta är ofta få. Vilka påföljder får det, om skolan är en institution som snarare 

bibehåller gränserna mellan könen än bryter ned dem, när barn spenderar allt längre dagar i skolans 

omsorg? 

 

Jag kan också se framtida konsekvenser av segregeringen. Då flickorna blir för gamla för rollekar 

kan pojkarna fortsätta spela fotboll eller andra lagsporter men flickorna som inte verkar tillåtas inta 
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positioner där de ingår i lagsporter i den barnkultur som råder riskerar att bli stillasittande under 

tiden de spenderar på skolan. Med tanke på hur stor del av sin tid barnen spenderar på skola och 

fritids kan detta i sin tur kan leda till hälsoproblem i längden om inte flickorna är engagerade i andra 

fysiska aktiviteter på fritiden. Dikotomin eller könssegregationen kan också leda till minskad 

förståelse för och minskad empati med det andra könet. Barnen könssocialiseras in i roller som 

därmed cementeras så att könsmaktsordningen i längden bibehålls. Den stora frågan är vilka 

åtgärder pedagogerna  engagerade vid skolorna kan vidta för att motarbeta detta. 

 

Orsakerna till segregationen kan också diskuteras. Barnen visste själva inte varför de hellre valde 

samkönat leksällskap än någon av motsatt kön. Ett förslag som lades fram var att flickor och pojkar 

inte har samma intressen och att det därför inte är lika roligt att leka med någon av motsatt kön. Det 

finns en könssegregation bland skolbarn i hela världen och visst kan det finnas 

utvecklingspsykologiska förklaringar till att så är fallet men det finns också en möjlighet att 

könssocialisationen spelar en roll i detta. Även om det finns mycket spädbarnsforskning räcker det  

med att se till sitt eget liv. Redan när vi är bebisar kategoriseras vi i ”kvinnligt” och ”manligt”. 

Kläder, leksaker, bemötande av omvärlden beror sedan på det kön vi kategoriserats in i. Media, 

reklam och barnprogram som också är starkt könskodat spelar säkert också stor roll i barnens 

könssocialisation.  Vore det då konstigt om flickor och pojkar redan i de tidiga skolåren har olika 

intressen. Jag skulle inte se det som omöjligt att det finns subkulturer inom barnkulturen. En 

flickkultur och en pojkkultur. Om så är fallet är arbetet för att luckra upp segregationen, och bryta 

ned genussystem och könsmaktsordningar ännu större än vad man först kan tro och det kommer 

kräva att man börjar arbeta med det ännu tidigare i åldrarna. Lyckligtvis finns många studier om 

genusmedveten pedagogik på förskolor som man kan ta hjälp av.  

 

Maktförhållandena som barnen ger uttryck för i berättelserna om sin lek är svåra att tyda. Det finns 

vissa saker som tyder på att pojkarna har större utrymme än flickorna. Pojkarna använder större ytor 

att röra sig på. Både sexåriga och nioåriga pojkar uttrycker att det finns mycket få platser som 

flickorna använder men som inte pojkarna använder. Flickorna återkommer också till det farliga i 

pojkarnas lek och hur de själva inte kan delta i den på samma villkor. Flickorna kan till exempel 

snurra i snurrgungan men inte lika höga eller snabba snurrar. Flickorna intar en position som kan 

ses som försiktigare eller svagare än pojkarna vilket följaktligen ger pojkarna en position där de kan 

agera som om de hade makt, som starkare och modigare. Det finns dock tendenser som talar mot 

detta pojksamhälle. I nioåringarnas jage-lek är det flickorna som har makten att avgöra huruvida det 

blir någon lek eller inte. Bland sexåringarna finns flickor som pojkarna är lite rädda för, som är 
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hårdhänta och slåss ibland. Dessa flickors uttryck av makt i barngruppen kan bero på många olika 

saker. Det skulle kunna finnas en inbördes hierarkisk ordning där viss flickor stod högre än vissa 

pojkar men där det alltid är några dominerande pojkar högs upp och några underlägsna flickor 

längst ned. Då skulle det innebära att det ändå är en pojkdominerad kultur som barnen befinner sig 

i. Det skulle också kunna vara så att det bland sexåringarna finns några flickor som anammat en 

form av vad som kan ses som traditionell manlig makt där en hårdhänt dominans, som 

härskartekniker, gör att de tar sig rätt att agera som om de hade makt. Om detta är fallet innebär det 

ju ändå att det är en manlig makt som styr trots att det är flickor som utövar den. Många av de 

studier som talar om pojkarnas makt i barngruppen är gjorda i en klassrumssituation där läraren, 

som en vuxen auktoritet, är med och upprätthåller könsmaktsordningen. Det kan innebära att 

förhållandena ser annorlunda ut på skolgården när barnen har större utrymme i den fria leken. Det 

skulle kunna vara så att vi ser början till en trend där den pojkarnas makt luckras upp för att ge 

utrymme för flickor som utövar makt i gruppen. Om så är fallet är den stora frågan om flickorna 

kommer att bibehålla den makten, och bidra till jämställdheten, när de kommer upp i åldrarna eller 

om de kommer att socialiseras till den könsmaktsordning som råder i det vuxna samhället.  

 

Genussystemet begränsar vuxna lika väl som barn och gör att man inte kan inta positioner utanför 

det som är ”tillåtet” för det egna könet. Att flickor inte är med och spelar lagsporter innebär till 

exempel ett begränsade av dem till en mycket mindre lekyta än pojkarna. De begränsas också till en 

tryggare tillvaro utan samma spänning som pojkarna tillåts finna i sin lek med lekar med pinnar i 

skogen och höga snurrar på gungorna. Men jag skulle vilja mena att just i den fria leken, utifrån 

barnens egna berättelser, är pojkarna också begränsade och nästan mer så än flickorna.  Pojkarna 

verkar nämligen ha ett mycket mindre utrymme för könsöverskridande beteende än flickorna.  

Bland pojkarna vaktas gränser hårdare för vad flickor gör och vad pojkar gör. Bara pojkarna 

förväntar sig  tillrättavisningar om de skulle leka häst till exempel och bara pojkarna känner ett 

behöv av att distansera sig från flickornas lek genom att uttrycka att den är tråkig eller genom att 

delta på andra villkor än flickorna. Att arbeta för ett mer jämställt samhälle, att arbeta 

genusmedveten i skolan innebär inte ytterligare begränsningar för barnen. Det innebär inte att 

pojkarna inte ska få sparka fotboll eller leka Star Wars eller att flickorna inte ska få gunga eller leka 

häst. Det innebär dock att barnen ska få känna sig fria att inta positioner som tidigare bara varit 

tillåtna för det motsatta könet. Att barnen ska kunna känna sig fria att leka med vem de vill trots att 

lekkamraten har ett annat könsorgan.  
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6. Fortsatt forskning 

 

En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att komplettera intervjuer med observationer av 

barnen i en större studie. Det kan finnas en diskrepans mellan barnens berättelser om lek och vad 

som faktiskt sker i den fria leken och ett jämförande av barnens uppfattning om relationen mellan 

lek och kön med vad som sker i praktiken kunde ge en mer nyanserad bild av hur barn gör kön och 

hur de uppfattar könssocialisationen. Spännande vore också att lägga större fokus på hur 

könsöverskridande beteende bemöts.  

 

Barnen i studien var en relativt homogen grupp med liknande social och etnisk bakgrund. För 

vidare forskning skulle urvalsgruppen kunna breddas för att inkludera barn med olika social och 

etnisk bakgrund vilket skulle ge en mer representativt bild av hur barn i Sverige uppfattar lek, kön 

och relationen däremellan. En jämförande studie skulle också kunna göras med andra länder för att 

se om det föreligger några signifikanta skillnader mellan olika kulturer.  

 

De tendenser som uppmärksammades där flickor agerade som om de hade makt vore ett ämne för 

vidare forskning. Att undersöka bakomliggande orsaker och om det är enstaka tillfällen eller del av 

en större trend vore av vikt.  

 

En helhetssyn på skolans verksamhet där även pedagogernas del i den pågående könssocialisationen 

undersöks och jämförs med barnens berättelser kunde också ge en mer detaljerad bild för hur 

normer och roller uppstår och upprätthålls på skolan. Detta kunde bli särskilt intressant när det 

kommer till könssegregationen om det är så att skolan som institution snarare upprätthåller 

segregationen än bryter ned den. Vidare forskning som syftar till att finna metoder för pedagoger att 

motverka könssegregation och könsmaktsordningar inom skolan kunde vara intressanta.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Frågeschema 

 

Frågor till fokusgrupper med eventuella följdfrågor 

 

När det är fri lek eller rast, vart brukar ni tycka om att leka? 

 Leker killar och tjejer på samma platser? 

 Finns det några platser där nästan bara killar eller nästan bara tjejer leker? 

Vilka lekar brukar ni leka? 

 Leker killar och tjejer samma lekar? 

 Finns särskilda ”kill- och tjejlekar”? 

 Vad händer om någon kille leker en ”tjejlek” eller tvärt om? 

Med vilka brukar ni leka? 

 Leker man mest med barn av samma kön? 

 I så fall varför? 

Vilka leksaker brukar ni använda? 

 Använder killar och tjejer olika saker? 
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Bilaga 2 Brev till vårdnadshavare 
 

Hej alla föräldrar! 

 

Jag heter Mirjam Öberg och är snart färdig fritidspedagog. Under mina år på universitetet har jag 

haft förmånen att få ha min praktik på [namn på skola censurerat] och i november kommer jag till 

skolan för att göra min slutpraktik. Men just nu håller jag på med mitt examensarbete och av denna 

anledning skriver jag till er och undrar om jag skulle kunna få intervjua era barn för min 

undersökning. 

  

Syftet med studien är att undersöka hur barn själva ser på könsroller och könsidentitet. Precis som 

vuxna påverkar barn varandra när de interagerar med varandra, särskilt i den fria leken. Därför 

kommer jag att fråga barnen om vad de brukar leka på rasterna, vart och med vilka. Det har gjorts 

många studier på skolor som undersöker lärares attityder och observationer av barn men jag skulle 

vilja höra barnens egen syn på det och se om det är någon skillnad mellan åldrarna.  

 

Jag kommer att göra korta gruppintervjuer med barnen, tre i varje grupp, tjejer för sig och killar för 

sig i förskoleklass och trean. På intervjuerna kommer jag att göra ljudupptagningar för min egen 

skull. Ljudfilerna kommer att förstöras när studien är avslutad. I uppsatsen kommer varken skolan 

eller barnens namn att nämnas. Intervjuerna kommer att ske under slutet av vecka 39 eller början av 

vecka 40. 

 

Om ni INTE vill att ert barn är med i studien är det bara att säga till klassläraren så blir inte ert barn 

intervjuat. Har ni frågor så maila mig gärna på mirjam.oberg@gmail.com.  

 

Med vänlig hälsning 

Mirjam Öberg 

mailto:mirjam.oberg@gmail.com

