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Abstract 

The aim of this study is to describe preschool children’s view of gender to find out how this 

affects their choice of activities. To examine this I have implement group interviews and 

observations of children in the age of 3-5 years. 

The result show that children don’t describe gender as something in particular and that they 

don’t feel constrained by their gender in any way, but under free play they still choose 

activities that can connect with their sex.      
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva förskolebarns syn på genus för att ta reda på hur det 

påverkar dem i deras val av aktivitet. För att undersöka detta har jag genomfört 

gruppintervjuer och observation av barn i åldern 3-5år. 

Resultatet visar att barn inte beskriver genus som något speciellt och att de inte känner sig 

hindrade av sitt kön på något sätt, men att de i den fria leken ändå väljer aktiviteter som kan 

kopplas till deras kön. 
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1. Inledning 
Innan jag började studera till förskollärare så vikarierade jag på en förskola i en kommun där 

man hade extra mycket fokus på genusarbete. Det fångade mitt intresse, då jag anser att alla 

barn har en rättighet att bli sedda för den de är och inte känna sig hindrade av sitt kön.   

Att barn med samma egenskaper beskrivs på olika sätt beroende av deras kön, en vetgirig 

pojke eller en nyfiken flicka. Vad låter mest positivt? Vi vuxna har ett ansvar för hur vi 

bemöter barn och måste var medvetna om de tysta signaler vi sänder ut om hur en flicka 

respektive pojke bör vara (Månsson 2000). Även vid utformning av miljön på förskolan måste 

man tänka till på vilka signaler den sänder ut. 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010 s.5), står det: ”Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” Ovanstående citat låter bra, men hur ser der ut i 

verkligheten. Känner barnen att de kan välja helt fritt vad de vill göra utan att hindras av sitt 

kön? 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är beskriva förskolebarns syn på genus för att ta reda på hur detta 

påverkar dem i deras val av aktivitet. 

1.1.1. Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka aktiviteter kopplas till vilket kön? 

 Hur uttrycker barnen sin syn på genus? 

 Vad väljer barnen att göra under den fria leken på förskolan? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer jag redogöra vissa för studien relevanta begrepp och behandla litteratur 

och forskning kring genuspedagogik, barns lek och genus. 

2.1. Begrepp 

Genus 

I dagens samhälle ses genus som det konstruerade könet. Svaleryd (2002) menar att de 

likheter och olikheter vi hittar mellan könen är ett resultat av hur vi människor är mot 

varandra. 

Att använda sig av begreppet genus gör att vi kan skilja på det biologiska kön någon har och 

dennes egenskaper (Eidevald, 2011). Det gör att man lättare kan se vilka förväntningar som 

följer med de olika könen. 

Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter, alla ska vara fria att utvecklas utan att begränsas av sitt kön. Svaleryd (2002) 

menar att jämställdhet är en fråga om demokrati och värdegrund. Även Orlenius (2001) lyfter 

värdegrunden som en stor del av frågan om jämställdhet, men menar också att det är fråga om 

människosyn. Applicerar man det på förskolan så innebär det att pedagoger måste vara 

medvetna om vilken barnsyn man har och vilket förhållningsätt man antar. Eidevald (2009) 

menar att det inte bara handlar om bemötande av barn utan också om det små saker vi gör i 

vardagen till exempel hur vi vuxna pratar med varandra och vem man ringer till om barnet 

blir sjukt på förskolan.    

2.2. Genuspedagogik/Jämställdhetsarbete 

Vårt samhälle vilar på en del gemensamma värderingar där förskolans roll är att verka för att 

barnen tillägnar sig dessa. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det:  

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 

läroplan […] Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket 2010 s.5) 

Eidevald (2011) menar att förskolan ses som den plats där grunden skapas för vad man gör 

senare i livet och därför är det viktigt att arbeta med jämställdhet. Men även här och nu är det 

betydelsefullt för barnen, då det kan påverka deras val av aktivitet på förskolan. 

Genuspedagogik handlar inte bara om att ge barnen möjlighet och förutsättningar att gå 

utanför traditionella könsmönster utan också om att stärka barnen i deras identitet, deras 

självkänsla och självförtroende (Svaleryd 2002; Wahlgren 2011). Eidevald (2011) menar att 

det finns många sidor av genuspedagogik, det kan handla om pedagogers bemötande, en 

strävan efter könsneutralitet eller könsöverskridanden hos barnen. Det som är viktigt som 

pedagog är att vara medveten om det man gör och varför man väljer att arbeta på just det 

sättet. Pedagoger bör utgå från barns olika intressen och inte fokusera på vilket kön barnen 

har, utan se dem som olika individer oavsett det och inte heller bemöta barn utifrån manligt 

och kvinnligt (Eidevald 2011). 
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Svaleryd (2002) menar att det är bra att då och då dela barnen i könsindelade grupper, vilket 

ger möjlighet till att öva sig i saker som inte fått utvecklas innan på grund av närvaro av det 

andra könet. Medan Eidevald (2011) menar att systematisk delning av barngruppen kan 

innebära ett skapande av nya begränsningar och normer. Istället kan man arbeta med att ge 

barnen olika erfarenheter i att vara och ge dem fler valmöjligheter utan att för den skull dela 

dem i grupper efter kön. Det blir då accepterat att vara på olika sätt i olika situationer. 

Svaleryd (2002) nämner fyra punkter som hon anser är grunden för ett genusarbete med 

jämställdhet som målet, där hon lyfter begrepp som medvetenhet, synliggörande och 

problematisering, men även utveckling. Även vikten av att finna metoder och arbetssätt som 

man kan använda inom verksamheten är något som Svaleryd (2002) lyfter. Eidevald (2011) 

menar att man kan inte bara hitta ett arbetsätt eller följa några strategier man läst någonstans 

utan man måste prova flera olika arbetssätt för att se hur dessa fungerar på den egna förskolan 

och reflektera över detta, som i sin tur leder till nya arbetssätt. Genuspedagogik är alltså ur 

detta synsätt en ständigt pågående process. Även Dolk (2013) lyfter fram att det finns en risk 

att metoderna styr den pedagogiska verksamheten för mycket, men att dessa kan fungera som 

ett stöd och inspiration. 

2.3. Skapande av genus 

Davies (2003) menar att kön skapas av individer som en del av en social struktur som inte är 

enkel att förändra. Vi blir inte tvingade till en viss position utan vi ställs inför olika 

möjligheter att leva efter. Även om vi lever i ett samhälle som förändras mer och mer när det 

gäller könsroller så lever ändå det traditionella kvar och i och med detta kan det skapas 

osäkerhet och man faller lätt tillbaka i gamla vanor (Månsson 2000). Barn imiterar sin 

omgivning och lär sig då vad som hör till vilket kön, där även den icke verbala interaktionen 

påverkar (Thomsson & Elvin-Nowak 2003; Månsson 2000). Sker detta i en miljö där 

traditionella könsmönster dominerar så är det de som förs vidare. 

Den tydligaste yttre faktorn av könsskapande är kläder och frisyr, detta är så fast förankrat att 

barn som klär ut sig i kläder som associeras till det andra könet beter sig annorlunda (Davies 

2003). Kläderna har en stark koppling till de egenskaper som kopplas till de olika könen. 

Davies (2003) menar att vi föds in i en könsdelad värld, vi blir tilldelade en könsroll och 

agerar därefter. Även med möjligheten till gränsöverskridanden så vet alla undermedvetet att 

vi måste kännas igen som det kön vi blev tilldelade från början. Thomsson och Elvin-Nowak 

skriver:  

Budskapet till barnen blir alltså: Bli vem du vill, se ut hur du vill och välj hur du vill, men se 

samtidigt till att du är rätt, ser rätt ut och väljer rätt. (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003, s.120) 

På det formella planet, i olika lagar och förordningar, har pojkar och flickor samma 

möjligheter. Ett exempel på detta är läroplanen för förskolan där det står att pojkar och flickor 

ska ha samma möjligheter (Skolverket 2010). Thomsson och Elvin-Nowak (2003) menar 

dock att det ser annorlunda ut i praktiken, då den bygger på vårt behov av att bli bekräftade 

som flicka eller pojke. Även Davies (2003) tar upp det faktum att även om vi vuxna menar väl 

när vi vill att barnen ska uppträda könsöverskridande måste vi också acceptera att i vissa 

situationer väljer barnen att uppträda könsstereotypiskt. Att bli bekräftad i sin identitet som 

flicka eller pojke och då känna att man gjort rätt i sitt skapande av kön är viktigt för 

självkänslan (Thomasson & Elvin-Nowak 2003) 
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Även böcker och media påverkar och förstärker olika könsroller, men det kommer mer och 

mer könsöverskridande litteratur (Thomsson & Elvin-Nowak 2003). Freeman (2007) menar 

media kan spela en roll i hur barn ser på genus, då barnen bombarderas med 

könsstereotypiska beteenden. Eidevald (2011) ser också media som en del av vårt skapande av 

kön, men tar också upp att i dagens barnprogram är uppdelningen av flickor som passiva och 

pojkar som aktiva inte lika tydlig. Thomsson och Elvin-Nowak (2003) menar att barn inte 

bara ser på barnprogram utan också annat på tv och där får kvinnor inte alls lika stor plats. 

Månsson (2000) tittar i sin studie på vilken roll barn respektive pedagogerna på förskolan har 

i konstruktionen av kön och visar att i omedvetna och oreflekterade situationer så bemöts 

pojkar och flickor olika. Dock synliggör även studien (Månsson 2000) att det finns en grund 

för att anta att vuxnas medverkan i barns könssocialisering är dold för såväl både barn som 

vuxna. Thomsson och Elvin-Nowak (2003) menar att när vi förhåller oss till och bemöter 

andra människor är en av de mest grundläggande kategorierna kön, även Månsson (2000) tar 

upp denna aspekt, att de föreställningar vi har om en person påverkar vårt sätt att vara mot 

denna. I sin studie visar Månsson (2000) att barn av olika kön med samma egenskaper 

beskrivs på olika sätt. Pojkar med ord som är positivt laddade och flickor med ord som är 

negativt laddade. Även Eidevald (2009) är kritisk mot de beskrivningar som görs av barn med 

det ena könet barn, då detta ger en tolkning av våra tankar om det andra könet som det 

motsatta, exempel aktiv-passiv. Vad är aktivt? Att man gjort ett aktivt val eller att man härjar.  

2.4. Barns lek och genus 

Enligt Freeman (2007) kopplar barn redan vid tre års ålder ihop olika leksaker med olika kön.  

Då nästan alla treåringar som deltog i Freemans studie pekade ut leksaker efter kön och 

motiverade detta utifrån olika könsstereotyper menar Freeman (2007) att barnen redan hade 

internaliserat stereotypiska definitioner av kön. Könstypiska leksaker kan också påverka barn 

i vad de tror är passande yrken för respektive kön (Eidevald 2011). Resultatet av Gmitrova, 

Podhajecká och Gmitrovs (2009) studie visar att den rollek som är den populäraste bland barn 

är familjelekar och olika yrken, sådant som barnen kan relatera till. Det synliggjordes också 

hur barnen gör när de leker, pojkar lekar direkt, det egna intresset styr och skyddas, medan 

flickor planerar och beskriver under lekens gång och ägnar sig en hel del åt grupplek, där allas 

intressen spelar roll.  

Svaleryd (2002) beskriver hur hon observerade på sin dåvarande arbetsplats att barnen blev 

stressade av leksakerna som fanns, att de inte skulle räcka till alla och att pojkar och flickor 

lekte med olika saker. De tog bort alla leksaker, men lämnade kvar kreativt material vilket 

ledde till en lekutveckling där pojkar och flickor lekte tillsammans och i större grupper. Detta 

i sin tur ledde till att både språket och empatin utvecklades hos barnen (Svaleryd 2002.) Även 

Gmitrova et al. (2009) menar att empatin utvecklas när pojkar och flickor lekar tillsammans 

och att det därför är viktigt att skapa lekmiljöer som uppmuntrar till detta, då empati är en 

viktig egenskap för framtiden. En lek som tilltalar både pojkar och flickor som Gmitrova et al. 

(2009) har fått syn på i sin studie är sjukhus, men poängterar att det inte ser likadant ut på alla 

förskolor utan att det är viktigt att göra observationer på den egna förskolan för att få syn på 

vad som lockar till gemensam lek just där. Månsson (2000) menar att hur miljön utformas på 

förskolan kan innebära vissa dolda förväntningar på barnen och vad de ska leka. Den ger 

också förutsättningar för vad som kan lekas och vad som accepteras. Även vuxnas 

förhållningssätt spelar roll för hur leken ser ut på förskolan, den frambringar eller motverkar 

en atmosfär där det är okej för pojkar och flickor att bli och vara vänner (Svaleryd 2002). 
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Freemans (2007) studie visar att barnen trodde att deras föräldrar skulle ogilla och bli 

upprörda om de lekte könssöverskridande, helt tvärtemot vad föräldrarna hade svarat. Det 

visar att vuxna måste bli medvetna om de oreflekterade signaler de sänder ut. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) står att verksamheten ska utgå från barnens 

intressen. Även Freeman (2007) menar att uppgifter och aktiviteter på förskolan ska utgå från 

barnens intresse, förutsättningar och förmågor, men att man då måste vara medveten om sina 

förutfattade meningar om vad pojkar/flickor tros vilja, kunna och vara bra på. Ett genuint 

intresse för vad barnen vill är en förutsättning för att läroplanen ska kunna följas. Barn ska få 

välja vad det vill göra/leka med utifrån sitt eget intresse, förskolan ska vara där och erbjuda 

dem varierande sysselsättningar. Eidevald (2009) menar att det handlar om hur barn beskrivs 

och bemöts i olika situationer och att detta är föränderligt, en beskrivning är inte bestående. 

Det handlar om att bemöta barn efter varje unik situation och inte utifrån deras kön, tidigare 

erfarenheter eller förväntningar. Genom detta förhållningssätt bemöts barnen likvärdigt och 

blir inte hindrade av sitt kön i val av aktivitet. Dock visar Eidevalds (2009) studie att många 

tror och anser att man arbetar jämställt, men att det fortfarande förkommer att man bemöter 

barn olika beroende på deras kön och i med detta så menar Eidevald att förskolan inte lever 

upp till styrdokumentens mål om rättigheter, skyldigheter och att inte bli hindrad av sitt kön. 

Om ingen reagerar när barn bemöts olika så kan miljön aldrig bli jämställd. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010 s.5) står det: ”Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller.” Eidevald (2009) är kritiskt mot att det inte står 

något om hur arbetet ska genomföras och att barnens roll ej skrivs fram, då de också är en stor 

del av verksamheten. Fokus bör ligga på det möte som sker mellan barn och vuxna inom 

verksamheten, eftersom det är i samspel med andra som vår identitet skapas. 

Utifrån den litteratur och forskning som genomgåtts i detta kapitel är syftet med denna studie 

att beskriva förskolebarns syn på genus för att ta reda på hur detta påverkar dem i deras val av 

aktivitet. För att fördjupa och tydligare beskriva syftet har följande frågeställningar valts: 

 Vilka aktiviteter kopplas till vilket kön? 

 Hur uttrycker barnen sin syn på genus? 

 Vad väljer barnen att göra under den fria leken på förskolan? 

 

 

  



 

6 

 

3. Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för val av metod, hur jag gått till väga och vilka etiska 

överväganden som gjorts under arbetets gång. Även studiens reliabilitet och validitet kommer 

att behandlas. 

3.1. Metodval 

Syftet med min studie är att beskriva förskolebarns syn på genus för att ta reda på hur detta 

påverkar dem i deras val av aktivitet. För att uppnå mitt syfte menar jag att det kräver både 

intervju och observation av förskolebarn då jag på det sättet kan ta reda på hur de tänker och 

sedan se hur de gör. Løkken och Søbstad (1995) menar att man med hjälp av intervju kan 

fördjupa sin förståelse för vad som händer inuti barnen och vad de tycker och tänker. 

Observation är användbart när det är data angående beteenden som ska samlas in och kan 

även komplettera information som samlats in med hjälp av andra metoder (Patel & Davidsson 

2003; Løkken & Søbstad 1995). 

Då jag i första skedet ville ta reda på vad barnen anser om olika aktiviteter och leksaker 

kopplat till genus, så insamlandet av data började med gruppintervjuer. Att jag valde att göra 

gruppintervjuer beror på att jag ville att barnen skulle känna sig så trygga som möjligt. 

Løkken och Søbstad (1995) menar det är bra att ha med något hjälpmedel vid intervjuer med 

barn såsom leksaker eller möjligheter att rita. Detta fick mig att bestämma mig för att jag 

skulle ta med mig några leksaker som vi kunde samtala omkring under intervjun. 

Eftersom det är svårt att få med exakt allt som sägs vid antecknande av intervjusvaren så kan 

det vara bra att antingen använda sig av ljud- och/eller videoinspelning (Løkken & Søbstad 

1995). Jag valde att spela in ljudet med hjälp av min telefon och gjorde små anteckningar 

under tiden. 

Nästa steg av insamlandet av data var att göra observationer för att se vad barnen valde att 

leka med och med vem under den fria leken. Eftersom jag redan visste vilket beteende jag 

ville observera så gjorde jag ett observationsschema utifrån detta. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) kallas den typen av observation för strukturerad eller systematisk och det förutsätter att 

man vet precis vad man vill titta efter.  

Patel och Davidsson (2003) menar att som observatör finns det fyra olika sätt att förhålla sig: 

om man är känd eller okänd för de som observeras och om man ska delta eller inte. För 

barnen som jag observerat så är jag känd, men jag var inte delaktig i den fria leken som jag 

observerade utan satt vid sidan om. Dock får man som vuxen vara beredd på att gripa in om 

något allvarligt händer. 

3.2. Urval 

Min studie har genomförts på en förskola i en mindre kommun i Mellansverige. Jag valde 

barn på en förskola där både jag och barnen var kända för varandra. Detta val gjordes på 

grund av att min förhoppning var då att barnen skulle känna sig trygga med mig och våga 

säga vad de verkligen tyckte. Løkken och Søbstad (1995) menar att det är bra om det existerar 

ett tillitsfullt förhållande mellan barnen och den som ska intervjua dem för att skapa trygghet 

hos barnen, annars kanske det inte blir någon intervju alls. 
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Eftersom samtycke till barnens deltagande i studien ska lämnas av båda vårdnadshavarna så 

valdes sju barn ut i åldern tre-fem år, i samråd med pedagogerna på förskolan, eftersom de 

ansåg att det var möjligt att få samtycke av deras vårdnadshavare inom den utsatta tiden. 

3.3. Genomförande 

När jag valt ämne för min studie så tog jag kontakt med förskolechefen och personalen på den 

förskola där jag ville genomföra min studie. De samtyckte till mitt val av metod, observation 

och intervju, då de ansåg att det är en naturlig del av verksamheten på förskolan och inget 

främmande för barnen. 

Nästa steg var att skriva ett missivbrev (se bilaga 1) till vårdnadshavarna för barnen. I 

missivbrevet beskrev jag vad jag var intresserad av att undersöka, med vilken metod och att 

all data som samlas in kommer avidentifieras innan presentation av studien. Innan utskick av 

missivbrevet så fick min handledare granska det. Personalen på förskolan skötte utdelningen 

av missivbrevet, till de berörda vårdnadshavarna. Samtliga sju utvalda barn, fyra flickor och 

tre pojkar i åldern tre-fem år, fick delta i min studie för sina vårdnadshavare. 

För att få med det jag ville veta under intervjuerna så gjorde jag en intervjuguide (se bilaga 2) 

att utgå ifrån. Jag genomförde två gruppintervjuer där jag delade upp barnen i könsindelade 

grupper, detta för att inget av könen skulle vara det dominerande under intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på förmiddagen vid ett runt bord på pedagogernas kontor, först med 

flickorna sedan med pojkarna. Alla barn blev först tillfrågade om de ville vara med, då ville 

en av flickorna inte delta och var därför inte med. Jag visade barnen att jag skulle spela in allt 

vi sa på min telefon och även att jag hade ett block med mig, där jag noterade barnens 

kroppsspråk under intervjun. När jag tog fram leksakerna jag haft med mig upplevde jag som 

att barnen såg det som en tävlan att svara först. När intervjuerna genomfördes var det 

strålande solsken och de andra barnen var ute, vilket kan ha påverkat längden på intervjuerna. 

Intervjun med flickgruppen tog 5 minuter och 45 sekunder, intervjun med pojkgruppen tog 5 

minuter och 25 sekunder. Att intervjuerna gick så snabbt ledde till att det empiriska materialet 

till studien blev tunt. 

Eftersom det var barnens val av aktivitet under den fria leken som var i fokus i denna studie 

så valde jag att genomföra observationen efter lunch, då jag vet att de på den här förskolan har 

fri lek då. Jag använde mig av ett observationsschema (se bilaga 3), där varje val av aktivitet, 

med vem och var noteras. Schemat utformades utifrån mina frågeställningar, som val av 

aktivitet, och det barnen sagt under intervjuerna, som att de ansåg att alla barn kan leka och 

leker tillsammans. 

Vid observationen var fyra, David (3), Oskar (5), Julia (3) och Anna (3), av de sex barnen 

med, då de andra två, Fabian (4) och Sara (3), var sjuka. Alla barns namn är fingerade, inom 

parantes står deras ålder. Jag satt på en stol i ett hörn av rummet, för att kunna ha uppsikt över 

samtliga barn. Jag upplevde det som att min närvaro inte störde barnen, då de är vana att 

någon vuxen är närvarande. Observationen pågick under 30 minuter.  

3.4. Bearbetning 

Efter att intervjuerna genomförts så transkriberade jag dessa så fort jag kom hem. Patel och 

Davidsson (2003) menar att det är viktigt att påbörja bearbetningen och analysen av den 

insamlade datan så fort som möjligt då den är färsk i minnet och den kan ge en idéer om hur 

man kan gå vidare. Då jag visste att jag även skulle genomföra en strukturerad observation 
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utifrån det barnen sagt i intervjuerna så kändes det extra viktigt att sätta igång direkt. Vid 

transkriberingen av intervjuerna så lyssnade jag först på dem lite i taget och skrev ner allt som 

sades, sedan lyssnade jag igen och noterade vem av barnen som sa vad. 

Efter transkriberingen fördes ljudfilerna som fanns på telefonen över på ett USB-minne som 

endast jag vet var det förvaras. Efter att examensarbetet godkänts kommer dessa ljudfiler att 

förstöras. För att säkerhetsställa barnen anonymitet gavs de fiktiva namn i och med 

transkriberingen, endast deras ålder är den korrekta. Samma fiktiva namn användes vid 

utformningen av observationsschemat (se bilaga 3). 

När observationen var genomförd påbörjades slutanalysen av allt material, jag läste då igenom 

materialet flera gånger och lyfte de resultat som var relevanta utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

3.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man studerar det man avser att undersöka (Patel & Davidsson 2003). 

Genom att i ett första skede göra en forsknings- och litteraturgenomgång så jag har fått 

kunskap inom området som jag använt mig av i min formulering av intervjuguide och 

observationsschema. Patel och Davidsson (2003) menar att det är en fördel att ha kunskap om 

det teoretiska fältet för att kunna säkerhetsställa innehållsvaliditeten, då den handlar om allt 

från teori till frågor. 

Reliabilitet innebär att man undersöker på ett tillförlitligt sätt och är svår att värdera, då det 

handlar om instrumentets känslighet för variationer. Ett sätt att nå god reliabilitet är att vara så 

strukturerad som möjligt (Patel & Davidsson 2003). Den observation som genomfördes i 

samband med den här studien var en strukturerad observation med en färdig tabell att fylla i 

de beteenden som uppvisades. 

Ett annat sätt att nå god reliabilitet är att göra till exempel ljudinspelningar vid intervjuer som 

man kan lyssna på om och om igen (Patel & Davidsson 2003). De ljudinspelningar som 

gjordes under denna studie har jag lyssnat på flera gånger för att vara säker på att jag uppfattat 

allt som sades korrekt. 

3.6. Etiska överväganden 

Vid forskning så finns det två krav som man måste vara medveten om, dels forskningskravet, 

vilket innebär att det är viktigt att forskning bedrivs för att utveckla samhället framåt och 

individkravet, vilket innebär att individen måste skyddas från bland annat insyn i privatlivet 

(Vetenskapsrådet 2002). Individkravet kan delas upp i fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, i följande avsnitt kommer jag 

behandla dessa och beskriva hur jag följt dess krav. 

3.6.1. Informationskravet 

Den som ska bedriva forskning måste informera alla deltagare om vilken uppgift de har i 

projektet och att det är frivilligt att delta, men också att man närsomhelst kan dra sig ur utan 

någon negativ följd. Det ska också finnas med kontaktuppgifter till den ansvarige forskaren 

(Vetenskapsrådet 2002). I mitt missivbrev (se bilaga 1) framgår det vad jag tänker studera, 

vilka metoder jag tänkt använda, att det är frivilligt att delta och att man närsomhelst kan dra 

sig ur, även mina kontaktuppgifter finns med. Innan varje intervju var jag noga med att fråga 

barnen om de ville vara med och svara på frågor. 
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3.6.2. Samtyckeskravet 

Innan någon forskning bedrivs så ska forskaren inhämta samtycke från alla deltagare och är 

dessa under 15 år ska även deras vårdnadshavare ge samtycke till deltagande 

(Vetenskapsrådet 2002). Det missivbrev (se bilaga 1) som delades ut innehöll också en talong 

där vårdnadshavarna kunde ge sitt medgivande till att deras barn fick intervjuas och 

observeras i samband med min studie. Även barnen tillfrågades innan varje intervju om de 

ville vara med. 

3.6.3. Konfidentialitetskravet 

Alla i forskningen deltagande personer ska ges konfidentialitet, all insamlad data ska förvaras 

på ett säkert sätt och avrapporteras på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna 

identifiera någon av deltagarna.(Vetenskapsrådet 2002). All data som samlats in under den här 

studien har jag lagt på ett USB-minne som endast jag vet var det förvaras. I missivbrevet (se 

bilaga 1) som delats ut till vårdnadshavarna framgår det att namn på barn, förskola och 

kommun kommer bytas ut vid presentation av studien, allt för att garantera anonymitet. Att 

jag använde begreppet anonymitet istället för konfidentialitet var för att säkerhetsställa att alla 

skulle förstå vad som menades. 

3.6.4. Nyttjandekravet 

Den data som samlats in endast får användas för forskning (Vetenskapsrådet 2002). Den data 

som samlats in till den här studien kommer efter godkännande av studien att förstöras, vilket 

också framgår i missivbrevet (se bilaga 1).  
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer jag redovisa mina resultat inom olika teman relaterat till mitt syfte och 

mina frågeställningar. 

Alla barns namn är fingerade, vilket innebär att jag bytt ut deras riktiga namn. Inom parentes 

står deras ålder. Barnen kallas Anna (3), Julia (3), Sara (3), Fabian (4), David (3) och Oskar 

(5). Samtliga barn var med vid intervjuerna, medan Fabian (4) och Sara (3) inte var med vid 

observationen då de var sjuka vid det tillfället. 

4.1. Aktiviteter kopplat till kön 

Under de båda intervjuerna så berättade barnen att de tyckte att pojkar och flickor kan leka 

med det mesta och även tillsammans med varandra. I intervjun med flickorna så framhöll de 

kurragömma som en lek som de leker alla tillsammans, både pojkar och flickor. Den lek som 

pojkarna ansåg vara det som de leker tillsammans med flickorna var rolleken, mamma, pappa 

och barn. Båda gruppen av barn lyfter som synes fram lekar där leksaker inte är den 

dominerande faktorn utan den fysiska personen när de leker tillsammans. 

Även vid frågan på vad de skulle leka om de var det andra könet så nämnde de inget annat än 

det de brukar göra, dock svarade Sara (3) något intressant: ”Plocka blommor”. Även när jag 

upprepade frågan så var hon bestämd med att det var plocka blommor som hon skulle göra 

om hon var en pojke. 

Något som nämndes som ett upplevt hinder hos barn var inte kön utan ålder. Vid intervjun 

med pojkarna så berättade de mycket om ett rum på förskolan, kuddrummet, ett rum med 

stora kuddar man bland annat kan bygga med. De berättade att de ofta var där och lekte, både 

flickor och pojkar, men David (3) sa: ”Småbarnen kan inte va där”. Vad är det som får David 

att svara så. Upplever David ett hinder i vilken ålder man snarare än vilket kön man har. 

Oskar (5) menar att de små barnen är i kuddrummet ibland, men känslan i rummet får mig att 

förstå att det ligger något i ålder snarare än i kön. 

4.2. Lekar vid fri lek 

Den fria leken som jag observerade visade att barnen lekte könsuppdelat, flickorna satt vid ett 

bord, Julia (3) pysslade och Anna (3) ”pärlade”, det vill säga tillverkade pärlhalsband. 

Pojkarna, Oskar (5) och David (3), satt vid ett annat bord och ritade. Även om de satt 

tillsammans vid respektive bord så upplevde jag det som att de lekte för sig själva. Sedan satte 

sig pojkarna tillsammans på golvet och byggde med kaplastavar eller konstruktionslek. Julia 

(3) satt hela tiden kvar vid bordet och pysslade, medan Anna (3) började leka rollek med 

pärlorna för att sedan hämta dockor och fortsätta rolleken med dessa. 

Vid endast ett tillfälle under hela observationen skedde det kontakt mellan de olika könen då 

Oskar (5) visade Anna (3) hur man kunde göra med dockorna som hon använde sig av i sin 

rollek. Sedan gick Oskar (5) åter till sin konstruktionslek med David (3). 

Utifrån intervjuerna som visade att barnen inte kände sig hindrade av sitt kön och upplevde att 

de hade samma möjligheter, de valde dock under observationen att göra saker som man 

traditionellt kopplar till olika kön, såsom pyssel med flickor och konstruktionslek med pojkar. 

Dock kan man välja att se pyssel som en konstruktionslek det också, det beror på vilken syn 

man väljer att anta. Även om resultatet från observationen inte visar det som barnen svarat i 

intervjuerna, såsom att de leker tillsammans och inte känner sig hindrade av sitt kön, så 
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betyder inte detta att det visar det motsatta utan bara det barnen hade lust att göra den dagen 

som observationen genomfördes.  

4.3. Leksaker 

Av de leksaker jag hade med till intervjuerna, bil, gosedjur, barbie, kastrull och hink och 

spade, så var det bilen och kastrullen som barnen ansåg att inte båda könen leker med eller 

kan leka med. Flickorna svarade att det bara är flickor som leker med bilar, så även pojkarna. 

Dock sa Oskar (5): ”Men jag gör det hemma”. Då denna studie endast innefattar de aktiviteter 

som sker på förskolan så visar det att det bara är flickor som leker med det och då gärna 

tillsammans med varandra.  

Under rubriken aktiviteter kopplat till kön kan man se att pojkarna menar att när de leker 

tillsammans med flickorna så leker de oftast mamma, pappa, barn, men när jag visade olika 

leksaker så pekades kastrullen, som många traditionellt kopplar till familjlekar, ut som något 

de ej leker med. Oskar (5) utbrister: ”Jag leker inte med det” och visar samtidigt med sin 

kropp sin ovilja att ens röra vid kastrullen. Även de andra pojkarna, Fabian (3) och David (3) 

vill inte kännas vid kastrullen och visar detta med sitt kroppsspråk genom att skjuta händerna 

framför sig. 

Att pojkarna helt väljer bort kastrullen kan bero på hur de leker mamma, pappa, barn, de 

kanske leker denna lek på ett könsstereotypiskt sätt, där mamman lagar mat och sköter 

hemmet medans pappan arbetar. 

Något som samtliga barn verka tycka om att leka med och som de såg som en leksak som alla 

kan leka med var barbie. Redan innan jag började visa de olika leksakerna sa David (3) att 

han lekte med dockor. Flickorna nämnde ett annat barn, en flicka, på förskolan som den som 

leker med barbie, men också sig själva. Vid frågan om killar kan leka med det så utbrast de 

alla i kör: ”JA”. Även pojkarna menar att främst killar leker med barbie, jag hann knappt med 

att visa den innan de högt och i munnen på varandra berättade att de leker med barbie. 

Att ingen pekade ut just barbiedockan som en könstypisk leksak förvånade mig, då reklam 

och dylikt riktar sig till flickor. 

4.4. Slutsatser 

Syftet med min studie är beskriva förskolebarns syn på genus för att ta reda på hur detta 

påverkar dem i deras val av aktivitet. För att fördjupa och tydligare beskriva syftet har jag 

utgått från följande frågeställningar: 

 Vilka aktiviteter kopplas till vilket kön? 

 Hur uttrycker barnen sin syn på genus? 

 Vad väljer barnen att göra under den fria leken på förskolan? 

Mina resultat visar att de barn som deltagit i studien inte kopplar särskilt många saker till 

olika kön, utan de ser på leksaker och aktiviteter utifrån sitt eget intresse och vad de tycker 

om att göra. Dock tolkar jag det som att pojkarnas motvilja, både i kroppsspråket och verbalt, 

mot att leka med kastrullen bottnar i ett könsstereotypiskt beteende, som avspeglar det de får 

uppleva i vårt samhälle. De agerar utifrån sina erfarenheter om hur en familj fungerar. 

Min studie visar att under den fria leken så väljer barnen att göra saker som kopplas till olika 

kön, men vad det beror på kan man inte veta. Särskilt som intervjuerna visade att de inte 
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kände sig hindrade av sitt kön eller kopplade ihop vissa lekar och leksaker med kön, förutom 

bilen. Jag tolkar deras val av aktiviteter som att det var just det som de hade lust att göra den 

dag som observationen ägde rum.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel kommer tidigare forskning och litteratur att diskuteras i relation till mina 

resultat. Jag kommer även att diskutera forskningen och litteraturen som sådan. Även 

metoden kommer att diskuteras och förslag på vidare forskning kommer presenteras. 

5.1. Genuspedagogik/jämställdhetsarbete 

Svaleryd (2002) och Wahlgren (2011) menar att genuspedagogik inte bara handlar om att gå 

utanför traditionella könsmönster utan också om att stärka barnen i deras identitet och deras 

självkänsla och självförtroende. Jag håller med dem om detta, då jag anser att arbete med 

jämställdhet inte handlar om att man bara ska göra saker som traditionellt sätt hör ihop med 

det andra könet, utan att det handlar om att barnen ska känna att de har möjlighet att göra vad 

de vill utan att känna sig hindrade av sitt kön. Även att barn ska få bli stärkta i sin identitet, 

kommer ett barn och berättar att den är en tjej och söker ens bekräftelse, så ska man 

naturligtvis bekräfta detta barn. Thomsson och Elvin-Nowak (2003) menar att vi har ett behov 

av att bli bekräftade i vår identitet som pojke eller flicka.   

Eidevald (2011) beskriver något han kallar för genuspedagogik 2.0, vilket innebär att man ska 

ge barnen olika erfarenheter i att vara, att inta olika positioner, och ge dem fler valmöjligheter 

utan att dela upp dem i grupper efter kön. Medan Svaleryd (2002) menar att barnen får 

möjlighet att utvecklas i könsindelade grupper. Jag anser att om man delar upp barnen i 

könsindelade grupper för ofta kan en konsekvens av detta bli att man lär barnen att 

könsöverskridande bara är okej i vissa sammanhang och inte i den stora könsblandade 

barngruppen. Det är viktigare att visa barnen att de får vara som de vill och göra vad de vill 

utan att känna sig hindrade av sitt kön oavsett situation. 

Svaleryd (2002) framhåller vikten av att finna metoder och arbetssätt som man kan använda i 

verksamheten. Eidevald (2011) och Dolk (2013) menar att metoder och arbetsätt kan styra 

verksamheten för mycket och att man måste prova många olika, reflektera över dessa och 

utveckla verksamheten vidare. Jag anser att det är metoder och arbetssätt är bra att ha med sig, 

men att det inte får styra för mycket, då en barngrupp i förskolan ständigt förändras. Det som 

är viktigast tror jag är att personalen diskuterat och reflekterat över vad som passar på just 

deras förskola och att alla arbetar därefter, med flera uppföljande reflektions- och 

utvecklingstillfällen   

Verksamheten i förskolan ska bland annat utgå från barns intressen (Skolverket 2010). Genom 

att göra detta ser man barnen som individer och släpper fokus på vilket kön barnen har 

(Eidevald 2011). Att bli sedd för den man är och inte det kön man har anser jag ger 

möjligheter till barnen att odla vilka intressen som helst, de blir inte stoppade av vuxna som 

anser att vissa intressen lämpar sig för vissa kön.  

Månsson (2000) menar att utformningen av miljön på förskolan också påverkar barn i deras 

val av aktivitet, då den rymmer vissa förväntningar på barnen, det är också den som ger 

förutsättningar för vad som kan lekas och vad som accepteras. Applicerar man detta på min 

studie kan man fråga sig hur mycket rummet som observationen genomfördes i påverkade 

barnen. Hade resultatet blivit ett annat om observationen gjorts i ett annat rum eller till och 

med utomhus?  
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5.2. Skapande av genus 

Inga barn i min studie beskrev genus som något särskilt, de använde sig inte av några 

könsdefinitioner vid intervjuerna. Det har fått mig att fundera på om det här med genus och 

olika könsroller är något som kommer från oss vuxna. Som när Sara (3) säger att hon skulle 

plocka blommor om hon vore en pojke och detta fick mig att fråga en gång till om det var det 

hon skulle göra. Vad fick mig att fråga igen, var det mina förutfattade meningar som gjorde 

sig synliga. Freeman (2007) menar att i arbetet med förskolebarn är det viktigt att bli 

medveten om vilka signaler man sänder ut och vad det ger för betydelse för barnen. Månsson 

(2000) skriver:  

Det behöver […] uppmärksammas och diskuteras vilken betydelse det har, att man som 

förskolepersonal reagerar olika på olika barn, att barnen väcker skiftande känslor hos en beroende 

på vem barnet är och beroende på vem man själv är som person. Denna aspekt är även en del av 

genuskonstruktionen. (Månsson, 2000, s.213) 

Ovanstående citat synliggör vilken stor roll pedagoger spelar i barns skapande av genus, något 

jag kommer ha med mig i mitt kommande yrke som förskollärare. Att inse vikten av 

observationer inom förskolan för att synliggöra pedagogers bemötande av barn. Då Månsson 

(2000) menar att det finns skillnader mellan vad vi säger och hur vi gör. 

Eidevald (2009) menar att det sätt vi beskriver barn av det ena könet på ger en tolkning av det 

motsatta om det andra könet. Vilket ofta kan uppfattas som negativt, till exempel aktiva 

pojkar där tolkningen blir passiva flickor. Ofta tror jag att vuxna gör uttalanden som finns här 

några starka pojkar som kan hjälpa mig, utan att för den skull reflektera över att detta 

uttalande kan tolkas som att flickor är svaga. Jag anser att man istället ska fråga efter starka 

barn, att använda alla möjliga olika beskrivningar på alla barn beroende på situation inte kön. 

Att helt enkelt inta ett positivt förhållningssätt, där man uppmärksammar och bekräftar det 

positiva.    

Media påverkar och förstärker könsroller (Thomsson & Elvin-Nowak 2003; Freeman 2007; 

Eidevald 2011), det håller jag med om, så jag förvånades över att samtliga barn, pojkar och 

flickor, i min studie framhöll barbie som en leksak för alla, då denna docka framställs som en 

docka för flickor, i både reklam, böcker och filmer. Även pedagogerna på förskolan där 

studien genomförts bekräftade detta, att barbie lektes med av alla barn på förskolan, speciellt 

pojkarna. 

Thomsson och Elvin-Nowak (2003) använder begreppet dagis istället för förskola när de 

beskriver hur barn oftast möter kvinnor i verksamheten, som de kallar dagisfröknar. Det är 

just sådant här som nedvärderar yrket och verksamheten, det heter förskola och förskollärare. 

Under mina intervjuer med barnen var jag noga med att säga förskola då jag tror att barnen 

ges möjlighet att känna att förskolan är något viktigt och ett ställe där man lär sig något. Just 

ordet skola i förskola tror jag ger den kopplingen för barnen. 

5.3. Barns lek och genus 

Svaleryd (2002) menar att vuxnas förhållningssätt spelar en stor roll i hur leken ser ut på 

förskolan, den kan skapa en atmosfär där det är okej att pojkar och flickor är vänner. I 

resultatet av min studie kan man se att barnen uttrycker att alla kan leka tillsammans, men 

även att de små barnen ibland inte kan vara med. Ser barnen ett hinder i ålder istället för kön. 

Är det sådant man behöver jobba mer med i verksamheten? Ålder nämns endast när det skrivs 
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om vistelsetid, dygnsrytm och miljö i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010), ej 

när det gäller diskriminering. 

I min studie visar resultatet den enda leksaken som de kopplar ihop med ett visst kön är bilen, 

resten av leksakerna är något alla barn kan leka och leker med. Medan i Freemans (2007) 

studie så kopplar nästan alla treåringar ihop alla leksaker med ett visst kön och motiverade 

detta utifrån olika könsstereotyper, vilket Freeman menar beror på att barnen redan har tagit 

till sig olika stereotypiska definitioner av kön. Har då barnen i min studie inte internaliserat 

dessa definitioner eller har genusarbetet kommit så långt i den kommun där studien bedrevs 

att barnen ser saker ur ett annat perspektiv. I Freemans (2007) studie var barnen tvungna att 

lägga leksaker i en pojk- eller flickhög, medan barnen i min studie fick möjligheten att 

uttrycka att alla barn kan leka med alla leksaker, är det den möjligheten som påverkat 

resultaten. 

Resultatet av min studie visar att barnen inte känner sig hindrade av sitt kön på något sätt 

vilket kan påverka vad de gör för val senare i livet, Eidevald (2011) menar att det är därför är 

så viktigt att arbeta med jämställdhet redan i förskolan. Vill vi att våra barn ska växa upp och 

bli jämställda som vuxna måste vi låta dem vara det redan från början. 

Den lek som pojkgruppen i min studie nämner som den lek som de leker tillsammans med 

flickorna är rollek, mamma, pappa, barn, som samstämmer med det resultat som Gmitrova, 

Podhajecká och Gmitrov (2009) kommer fram till i sin studie av barns rollekar, där också 

olika yrken är bland de populäraste rollekarna. Dock ville inte pojkarna i min studie alls 

kännas vid lek med kastrullen, som ofta kopplas ihop med familjelekar, vilket får mig att 

fundera på om det beror på att leken leks på ett könstereotypiskt sätt, med en mamma som 

lagar mat, en pappa som jobbar och ett barn som leker. Barn imiterar sin omgivning och lär 

sig genom det vad som hör till vilket kön (Thomsson & Elvin-Nowak 2003; Månsson 2000). 

Även om vårt samhälle är i ständig förändring mot mer jämställdhet så är det lätt att falla 

tillbaka i gamla traditionella könsmönster.  

Vi vuxna menar väl och uppmuntrar till ett könsöverskridande beteende, men måste också 

acceptera att barn ibland väljer att uppträda könsstereotypiskt (Davies 2003). Såsom de barn 

som deltog i min studie som under observationen valde aktiviteter som kan kopplas ihop med 

deras kön. Davies (2003) menar att även om vi får möjligheter till könsöverskridanden så vet 

vi undermedvetet att vi måste kännas igen som det kön vi blev tilldelade från början. Vilket 

naturligtvis försvårar för barnen i deras val av aktiviteter, då de omedvetet styrs av sitt kön. 

Jag anser att vi inte bara styrs inifrån utan också påverkas av yttre faktorer som till exempel 

kamrater och föräldrar. Freemans (2007) studie visar att barn många gånger tror att 

föräldrarna ska bli upprörda om de leker med saker som kopplas till det andra könet, men 

också att föräldrarna menar att de inte skulle upprörda av könsöverskridande lek. Vilka 

signaler är det barnen fått? Är det som Thomsson och Elvin-Nowak skriver: 

Budskapet till barnen blir alltså: Bli vem du vill, se ut hur du vill och välj hur du vill, men se 

samtidigt till att du är rätt, ser rätt ut och väljer rätt. (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003, s.120) 

Alla i vårt samhälle måste bli medvetna om vilka signaler vi ger till våra barn om vi vill att de 

ska leva i ett jämställt samhälle där kön inte är något hinder för vilka möjligheter man får. 

5.4. Metoddiskussion 

Då syftet med har varit att beskriva förskolebarns syn på genus för att ta reda på hur detta 

påverkar dem i deras val av aktivitet, så var metoderna som jag valt, intervju och observation, 
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de mest naturliga. Då man i intervjuer kan få reda på vad barnen tänker och i observationer 

kan se hur de gör. Dock hade jag valt att göra enskilda intervjuer istället för intervjuer i grupp 

om jag någon gång skulle få möjligheten att göra en liknande studie, då jag anser att barnen 

blev lite påverkade av varandra i sina svar. Men även för att jag då fått ett utförligare 

empiriskt material att arbeta med. Jag hade också gjort fler observationer på olika ställen på 

förskolan, både inne och ute, för att på så sätt se om det fanns något mönster i barnens 

aktiviteter under den fria leken. 

Intervjuerna blev mycket kortare än vad jag tänkt mig, vilket har fått mig att inse svårigheten i 

att intervjua barn även om man har med sig konkreta saker, som leksakerna i mitt fall. Att 

barnen som medverkade var väldigt bra kamrater och ofta lekte med varandra kan också 

påverkat längden på intervjuerna, då det redan var självklart för dem hur leken ser ut på deras 

förskola. Dessutom så visste både barnen och jag om min kännedom om förskolan, vilket kan 

ha påverkat både mig och barnen vid intervjutillfället. Så om jag får möjlighet att genomföra 

en liknande studie skulle jag välja en förskola som jag inte har någon förförståelse om. 

Då jag valde att genomföra studien på en förskola där jag var känd för både pedagoger, barn 

och vårdnadshavare blev processen att hitta deltagare enklare, än om jag kontaktat en helt ny 

förskola. Det är dock svårt att veta om utfallet av intervjuerna och observationen blivit 

annorlunda om urvalet varit ett annat. 

Innan själva studiens genomförande tänkte jag igenom och formulerade för mig själv vilken 

förförståelse jag hade inom mitt område, för att bli medveten om och förstå hur det kan 

påverka intervjuerna. I och med detta så anser jag att jag inte påverkade intervjuerna 

nämnvärt. 

5.5. Sammanfattande slutsatser 

De mest framträdande resultaten av denna studie är att barn inte känner genus som något 

hinder i sin lek, men att de under den fria leken trots allt väljer mer könstypiska lekar. Vissa 

leksaker som ses som traditionellt pojkiga respektive flickiga, till exempel bilar är för pojkar 

och att plocka blommor är för flickor, uppfattas inte så av barn. 

5.6. Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fördjupa denna studie med enskilda intervjuer, mer observationer 

och intervjuer med pedagoger om hur genusarbetet ser ut på förskolan som en grund till vad 

barnen anser och väljer att göra. 

Något som också skulle vara intressant är att titta på hur det ser ut på en småbarnsavdelning, 

vilka val gör barn som är mellan 1-3år, kan man se att de följer vissa könsmönster redan då? 
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Bilagor 

Bilaga 1- Missivbrev 

Till vårdnadshavare med barn på xxxxx. 

Hej! 

Jag heter Martina Sundin och studerar till förskolelärare vid Karlstads Universitet. Nu har det 

blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete. 

Det jag är intresserad av är vilka lekar barnen väljer på förskolan och varför. Jag har fått 

tillstånd av förskolechefen, xxxxx xxxxx, och personalen på xxxxx att samla in data till 

examensarbetet under våren 2014. 

Jag kommer både observera och intervjua era barn då det är deras tankar och görande som är 

intressanta för min studie. Då behöver jag er tillåtelse till detta. Även barnen tillfrågas om de 

vill medverka i studien och får ge sitt samtycke till att delta. 

Data som samlas in kommer endast användas i mitt examensarbete och de enda som kommer 

ta del av den innan den presenteras är jag och min handledare. När studien är genomförd 

kommer all data förstöras såsom ljudinspelningar och anteckningar. För att garantera 

anonymitet kommer alla namn på barn, förskola och kommun att bytas ut när studien 

presenteras. 

Det är frivilligt att delta i min studie, barn och vårdnadshavare kan när som helst välja att dra 

sig ur utan att det medför något negativt för dem. 

Med vänlig hälsning 

Martina Sundin 

Har ni frågor om mitt arbete kan ni kontakta mig via telefon eller e-post  

xxx-xxxxxxx 

xxxxx@xxxx 

 

Fyll i talongen och lämna den till personalen på xxxxx senast 23/4-14 

 

 

Barnets namn: _______________________ 

o Vårt barn får observeras och intervjuas 

o Vårt barn får inte observeras och intervjuas 

 

 

Vårdnadshavare: ___________________________ 

 

Vårdnadshavare: ___________________________ 
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Bilaga 2 -Intervjuguide 

Inledning 

Jag berättar för barnen att jag ska intervjua dem om vad de gör på förskolan. Visar dem min 

telefon och förklarar för dem att jag tänker lägga den på bordet och spela in oss medan vi 

pratar. 

Frågor 

Allmänt 

 Vad brukar ni göra här på förskolan? 

 Vad brukar ni leka? 

Lek och kön 

 Leker pojkar och flickor samma saker? 

 Brukar pojkar och flickor leka tillsammans? 

o Vad lekar ni då? 

 Finns det något flickor inte kan eller ska leka? 

 Finns det något pojkar inte kan eller ska leka? 

 Om du var en pojke eller flicka istället för det du är nu, vad skulle du leka då? 

o Vad får dig att välja just det? 

Leksaker och kön 

Jag har med ett antal leksaker som jag skulle vilja att ni visar mig om det är pojk- eller 

flickleksaker eller något alla kan leka med. 

 Bil 

 Gosedjur 

 Barbie 

 Kastrull 

 Hink och spade 

Avslut 

Jag tackar barnen för att jag fick intervjua dem och berömmer dem för deras kloka 

funderingar. 
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Bilaga 3 – Observationsschema 

Tid: 

Plats: 

Vad gör barnen under den fria leken? 

 David 3år Oskar 5år Fabian 4år Julia 3år Anna 3år Sara 3år 

Val av 

aktivitet  

      

Med 

pojke/flicka 

eller ensam  

      

Var 

      

Val av 

aktivitet 

      

Med 

pojke/flicka 

eller ensam 

      

Var 

      

Val av 

aktivitet 

      

Med 

pojke/flicka 

eller ensam 

      

Var 

      

 


