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Sammanfattning 
 
Om lek och leksaker påverkar barns identitetskapande finns en möjlighet att påverka barns 
identitetskapande. Detta kan göras genom att göra medvetna val när det gäller leksaker och att 
anta ett medvetet förhållningssätt till barns sätt att leka.  
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka 7 flickors och 7 pojkars sätt att uttrycka 
fantasi genom fantasipersoner i lek med könsstereotypa leksaker för flickor och vid lek med 
könsstereotypa leksaker för pojkar. Pojkarna videoobserverades vid lek med könsstereotypa 
leksaker för flickor och vid lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. Flickorna 
videoobserverades vid lek med könsstereotypa leksaker för flickor och vid lek med 
könsstereotypa leksaker för pojkar. Sammanlagt genomfördes åtta videoobservationer där 
varje observation omfattade 30 minuter. Utifrån resultatet från videoobservationerna kunde 
likheter och olikheter jämföras i barnens lek.  
 
Mönster kunde ses i flickornas och pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker. Att uttrycka 
fantasi genom fantasipersoner var det mönster som framkom i både flickornas och pojkarnas 
lek. Analyser av resultatet visade att flickorna och pojkarna uttryckte fantasi genom 
fantasipersoner som ingick i relationer med varandra. Skillnaden i flickornas och pojkarnas 
sätt att uttrycka fantasi var på vilket sätt fantasipersonen agerade i leken. Pojkarnas 
fantasipersoner hade egenskaper som styrka, snabbhet och kämpande mot andra individer. 
Flickornas fantasipersoner hade egenskaper som vårdande, omhändertagande och 
organiserande. Tidigare forskning visar (se t.ex. Carlson och Taylor, 2005) att bland pojkar 
förekommer oftast fantasipersoner föreställande övernaturliga mediafigurer och för flickor 
förekommer oftast fantasipersoner som ingår i en familj, i ett hushåll. I likhet med detta 
visade denna undersökning att pojkarna till största del uttryckte fantasi genom fantasipersoner 
som var övernaturliga figurer. Flickorna uttryckte fantasi genom fantasipersoner som kan ingå 
i en familj. Pojkarna i motsats till flickorna uppvisade skillnad i sätt att uttrycka fantasi i lek 
med könsstereotypa leksaker för flickor i förhållande till lek med könsstereotypa leksaker för 
pojkar. Pojkarnas lek handlade i stor utsträckning om relationer mellan starka och snabba 
individer som kämpade mot varandra men när de uttryckte fantasi genom fantasipersoner som 
kan ingå i en familj framkom skillnaden. Då uttryckte pojkarna fantasi genom fantasipersoner 
som var osäkra. Enligt slutsatser av denna undersökning kan detta betyda att de manliga 
förebilder pojkarna identifierar sig med är osäkra i sin roll i familjelivet. Förslag som ges 
utifrån slutsatserna av denna undersökning är att pedagogen ska utgå ifrån barns fantasi och 
förstärka de kompetenser hos fantasipersonen/fantasiföremålet som de anser att barnet bör 
utveckla. 
 
 
Nyckelord: flickor, genus, lek, leksaker, pojkar 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Förord 
 
När jag blickar tillbaka på den tid som passerat ser jag både det lättsamma och det svåra jag 
stött på under arbetets gång. Oavsett vad jag stött på under arbetsprocessen har denna 
undersökning berikat mig på många sätt. Bland annat har mina kunskaper om hur barn 
uttrycker fantasi i lekens värld vidgats. Att inneha den kunskapen betyder väldigt mycket för 
mig. Det är framför allt barnen som medverkat i undersökningen jag vill tacka! Jag vill också 
rikta ett tack till förskolans pedagoger som gett mig tillåtelse att uppta värdefull tid från 
verksamheten. Även ett stort tack vill jag framföra till Annie för dina synpunkter på mitt 
arbete. 
 
En symbol för denna undersökning är den blå kastrullen. Den kommer att följa mig som en 
påminnelse om barns lek och de könsmönster som kan begränsa oss i vår vardag. 
 
 
December 2009 
 
Therese Söderblom 
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INLEDNING 
 

 
I en medelstor svensk stad, på en förskola, i ett av förskolans rum, leker barn som de 
vanligtvis gör en helt vanlig dag på förskolan. Jag gläntar på dörren för att se vad 
som händer. Tre pojkar är fullt upptagna med en lek där en blå kastrull finns i fokus 
för deras fantasi. Pojkarna håller i kastrullen. De snurrar runt i rummet med varsitt 
fast grepp om den blå kastrullen. En av pojkarna ropar att han är en superbäbis med 
starka krafter. De andra två skrattar och det visar sig att de är robotar som ska kämpa 
mot bäbisen genom en kamp om den blå kastrullen. Den blå kastrullen far runt i 
rummet, pojkarna springer i en ring och när jag stänger dörren är det sista jag hör:  
 

”Jag vinner nu för superkrafter blir superkrafter”. 
 
Senare den dagen gläntar jag på dörren till samma rum och ser den blå kastrullen 
vara föremål i ett helt nytt drama. Denna gång är det en flicka som sakta rör med en 
sked i den blå kastrullen som hon har ställt på en spisplatta på en leksaksspis. Två 
andra flickor turas om att mata en bäbisdocka och raskt duka ett bord med tallrikar 
och glas. Lite sägs av flickorna. Men det sista jag hör innan jag går vidare är: 
 

”Nu måste vi skynda oss för snart kommer de och 
då ska det var fint här, med fest och sådant”. 
 

I denna dramatiserade återgivning av två olika leksekvenser kan jag se skillnader i barnens 
sätt att leka. Min erfarenhet av detta är att pojkar och flickor i stor utsträckning har olika sätt 
att uttrycka sig själva i leken. Jag anser att lek och leksaker är en stor del av barnens värld och 
att barn lär sig nya saker genom att leka med leksaker. Jag drar dessa slutsatser utifrån Davies 
(2003), som menar att: ”Erkännandet av jaget skapas i en ständigt pågående process” (Davies, 
2003, s.10). Hon menar att det är den sociala världen som begränsar och förstärker människan 
och formar henne till den individ hon är. Det är även utifrån dessa begränsningar och 
förstärkningar människan handlar utifrån. I enlighet med denna teori gör jag den tolkningen 
att lek och leksaker påverkar barnens identitetskapande. Vem bär på ansvaret att erbjuda barn 
leksaker och olika sätt att leka på? Om lek och leksaker påverkar barns identitetskapande 
finns en möjlighet för vuxna att påverka identitetskapandet. Detta kan göras genom medvetna 
val när det gäller leksaker och att anta ett medvetet förhållningssätt till barns sätt att leka. 
 
Förskolan har ett uppdrag gällande pedagogers medverkan i barns identitetskapande. 
Uppdraget omfattar de grundläggande värden som förskolan ska förmedla till barnen. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) säger att pedagoger ska motverka stereotypa könsroller 
och samma möjligheter till att utvecklas ska finnas för både flickor och pojkar. Hur kan 
pedagoger hjälpa barn att få tillgång till både flickleksaker och pojkleksaker? Och hur kan 
pedagoger inspirera barn att leka med både och? Jag tror att vi kan få nya infallsvinklar till 
sådan lek genom att observera barn när de leker med leksaker som av tradition är pojk- 
respektive flickleksaker.  
 
Enligt en studie som genomfördes med barn i åldrarna tre och fem år kan man se vad barn har 
för uppfattning av könstypiskt beteende och könstypiska leksaker (Freeman, 2007). Barnen i 
studien fick peka ut typiska leksaker för flickor och pojkar och ge sin uppfattning av sina 
föräldrars reaktioner på deras val av könstypiska leksaker. Enligt studien kan man se barnens 
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bild av vad de uppfattar som tillåtet och inte tillåtet att leka med. Undersökningen visar hur 
barn tar till sig könsstereotypa mönster genom stereotypa kulturella förväntningar (Freeman, 
2007). I studien framkommer även att barnens bild av vad vuxna anser om könstypisk lek och 
icke könstypisk lek inte stämmer med vad föräldrarna själva säger att de anser. De stereotypa 
mönstren som barn tar till sig uppkommer i enlighet med Freemans (2007) studie av den 
kultur barnen lever i. Jag tror att en stor del av de kulturella stereotypa förväntningarna 
förmedlas till oss genom olika kommersiella slag. Dessa slutsatser kan jag dra då jag ser till 
Änggård (2006) som anser att produkter marknadsförs olika beroende på om de vänder sig till 
flickor eller pojkar. Detta resonemang för även Nelson och Svensson (2001), som är av 
åsikten att TV och tidningar riktar sin reklam med en tydlig könstypisk indelning. De menar 
att reklam riktad till flickor ofta rör sådant som förekommer i hemmet och är av omvårdande 
slag medan reklam riktat till pojkar oftast rör sådant som är äventyrligt med figurer av hjältar. 
Nelson och Svensson (2001) framhåller att flickor föredrar leksaker som traditionellt sett kan 
ses som kvinnliga som till exempel hushållsredskap, dockor och kläder medan pojkar föredrar 
leksaker som anses vara traditionellt manliga som till exempel transportmedel, verktyg och 
maskiner. De slutsatser jag drar utifrån detta är att pedagoger i förskola och skola har ett 
moraliskt ansvar att motverka stereotypa könsroller. Jag vill i detta arbete undersöka vad som 
skiljer sig i flickors och pojkars lek med könsstereotypa leksaker för att ge pedagoger nya 
infallsvinklar till att bryta stereotypa könsmönster. 
 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka likheter och skillnader i flickors och pojkars lek när 
de får tillgång till, enligt forskning, könsstereotypa leksaker. Jag utgår från lekmönster i min 
undersökning som pojkar och flickor ger uttryck för i sin lek. Med detta menar jag flickors 
och pojkars sätt att uttrycka sin fantasi genom fantasipersoner i leken. Undersökningen görs 
ur ett genusperspektiv. 
 
Utifrån detta syfte ställer jag mig frågorna;  
 
 

• Vad finns det för likheter och skillnader i hur pojkar uttrycker sin fantasi genom 
fantasipersoner i lek med könstereotypa leksaker för flickor i jämförelse med 
könsstereotypa leksaker för pojkar? 

 
• Vad finns det för likheter och skillnader i hur flickor uttrycker sin fantasi genom 

fantasipersoner i lek med könstereotypa leksaker för flickor i jämförelse med 
könsstereotypa leksaker för pojkar? 

 
• Hur liknar och skiljer sig flickors och pojkars sätt att uttrycka sin fantasi genom 

fantasipersoner i lek med könsstereotypa leksaker för flickor? 
 

• Hur liknar och skiljer sig flickors och pojkars sätt att uttrycka sin fantasi genom 
fantasipersoner i lek med könsstereotypa leksaker för pojkar? 
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TIDIGARE FORSKNING  
 
I detta avsnitt ger jag en överblick till undersökningen. Jag har valt att dela upp avsnittet i 
olika delar för att göra forskningsområdet tydligare. Jag inleder med att ge en vid överblick av 
betydelsen av lek och leksaker för människan. Jag anser att detta ger en grund till det fortsatta 
resonemanget i studien. Följande del behandlar några centrala begrepp som kommer att 
användas i min undersökning och kan vara av vikt att känna till. Därefter skriver jag om 
genusperspektivet och teorier angående hur människor gör kön. Därefter belyser jag de övriga 
delarna i detta avsnitt utifrån ett genusperspektiv, vilket är det perspektiv som genomsyrar 
studien. Sist i avsnittet redogör jag pojkars och flickors val av leksaker samt hur dessa val kan 
förklaras. Här har jag även valt att synliggöra flickors och pojkars lekmönster utifrån deras 
olika sätt att uttrycka sin fantasi med hjälp av fantasipersoner. 
 
 
Lek och leksakers betydelse för människor, en vid överblick  
 
Welén (2003) resonerar kring leken ur ett historiskt perspektiv och menar att det är beroende 
av vilken tidsperiod i historien vi befinner oss i som visar vad samhället har för syn på barns 
lek. Hon anser att industrialiseringen i Sverige från mitten av 1800 – talet har bidragit till att 
leken har förändrats. Med detta menar hon att arbetskraftens flytt från landsbygden till staden 
under den svenska industrialiseringen bidrog till förändringar i sättet att se på barns lek. 
Leken som tidigare hade varit en integrerad företeelse mellan vuxna och barn i de vardagliga 
sysslorna, kom att bli något som ansågs vara en onyttig sysselsättning anser hon. Detta nya 
synsätt uppkom enligt Welén (2003) bland annat på grund av låga löner och långa 
arbetsdagar. Med detta resonemang vill hon visa att leken blev något som barn sysslade med 
på egen hand. Vidare säger hon att dessa samhälleliga förändringar bidrog till att även 
leksaksföremålen som tidigare bestod av naturliga material byttes ut mot färdigproducerade 
leksaker.  
 
Welén (2003) anser att vi i dagens moderna samhälle lever i en tidsperiod som förändras i 
snabb takt då det gäller kunskap om barn och lek. Hon framhåller att dagens samhälle ställer 
stora krav på oss människor för att kunna möta morgondagens krav. Hon nämner egenskaper 
som till exempel samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet. Skolan har en 
betydande roll då det gäller att hjälpa barn att förvärva de kunskaper som efterfrågas av 
samhället anser hon. För att förbättra skola och förskolas möjligheter till att kunna hjälpa barn 
att lära sig de kunskaper som efterfrågas anser Welén (2003) att ett lekpedagogiskt arbetssätt 
som instrument kan vara en lösning. 
 
Om lekens betydelse för människan resonerar Huizinga (2004). Han menar att hela 
människans utveckling involveras i begreppet lek. Leken är enligt honom det sätt vår kultur 
utvecklas. Lek är något centralt i människans natur och är ett kännetecken för vårt väsen anser 
han. Det ska vara en frivillig handling eller sysselsättning förklarar han. Påtvingad lek inte är 
någon lek utan den ska åtföljas av en känsla av spänning och glädje enligt Huizinga (2004). 
Leken tolkar han som spänning, glädje och lust och att den inte behöver ha någon funktion 
utöver detta.  
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Resonemanget att lek är något centralt för oss människor för även Folkman och Svedin 
(2003), till och med att leken är det viktigaste för människan när det gäller vår utveckling. De 
menar att barns lekande börjar så snart de gör sina första upptäckter av att det finns en 
yttervärld och att detta redan börjar i moderlivet. Folkman och Svedin (2003) är av åsikten att 
lek stärker barns bild av vem de är. Med detta menar de att vara någon och att vara någon som 
leker går hand i hand. 
 
På nedanstående sätt beskriver Nelson och Svensson (2005) leksaker sett ur sitt perspektiv  

 
Kulturen har många skepnader och uttryck och mitt ibland dessa återfinns 
leksakerna”…”de speglar sin omvärld. Men de hjälper även till att skapa samhället 
(Nelson & Svensson, 2005, s.6). 

 
Nelson och Nilsson (2002) ser leksaker som tecken, eller ikoner som de vill kalla det, av saker 
och händelser som finns i vår omvärld. De för ett resonemang om leksaker med stöd utifrån 
att leksaker är ikoner som symbolisera saker och händelser i vår värld. De anser att det finns 
stora likheter mellan de vuxnas värld och de lekmaterial som de tillverkar till sina barn. 
Leksaker kan sättas in under olika teman med hänvisning till att leksaker föreställer 
företeelser från det verkliga livet anser de. De teman som de lyfter fram är; leksaker som 
föreställer naturligt förekommande företeelser (som till exempel spädbarn, vuxna och djur) 
och leksaker som föreställer verksamhetsområden i samhället (som till exempel yrkesredskap, 
yrkesmiljö, musik, konst, transportmedel, omsorg, kläder och idrott).   
 
 
Förklaring av centrala begrepp 
  
Lek  
Påtvingad lek inte är någon lek utan den ska åtföljas av en känsla av spänning och glädje 
enligt Huizinga (2004). Leken tolkar han som spänning, glädje och lust och att den inte 
behöver ha någon funktion utöver detta. Jag hänvisar till Huizingas (2004) definition av 
begreppet lek när jag i undersökningen talar om lek.  
 
Leksak 
Enligt SAOB är en leksak ”ett föremål avsett att användas (av barn) att leka med” (SAOB, 
2004). Det är denna förklaring jag hänvisar till när jag talar om leksaker. 
 
 
Stereotyp 
Enligt SAOB är en stereotyp ”något som är ständigt upprepat i oförändrad form”. (SAOB, 
2004). Det är denna förklaring jag hänvisar till när jag talar om stereotyp. 
 
 
Flickors och pojkars lekmönster 
När jag använder mig av begreppet lekmönster i undersökningen menar jag vad som är 
karaktäristiskt för flickors och pojkars lek. Med detta menar jag att flickor och pojkar 
uppvisar olika sätt att förhålla sig i lek med leksaker. Jag tar här hjälp av Nelson och Nilssons 
(2002) definition av hur ett mönster kan beskrivas; ”…Genom att denna definition inte är lika 
definitiv som den tidigare nämnda skapas utrymme för att tala om mönster som är mer eller 
mindre stereotypa” (Nelson & Nilsson, 2002, s.7). De menar att begreppet stereotyp innebär 
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att leksaksval och leksaksinnehav alltid skulle se likadana ut oberoende av tid eller plats. 
Därför menar de att man i stället bör använda sig av begreppet mönster. 
 
 
Göra kön 
 
Att göra kön är enligt Davies (2004) en social konstruktion av hur människor blir maskulina 
eller feminina. Denna definition är den jag hänvisar till när jag talar om att göra kön i denna 
undersökning. 
 
 
Genusperspektivet och hur människor gör kön 
 
Ordet genus kommer ifrån latinets gen-ere som betyder; slag, sort, släkte, kön. Månsson 
(2000) menar att begreppet genus började användas i Sverige i mitten på 1980-talet. Hon 
säger att: 
 

Kön fokuserar mer på de biologiska skillnaderna, medan genus har en tydligare 
inriktning på de sociala, samhälleliga aspekterna av kön, där emellertid även de 
biologiska och de psykologiska aspekterna till viss del beaktas. Man kan se genus som 
ett komplex innehållande alla de nämnda delarna (Månsson 2000, s.86). 

  
Kön/genus kan belysas från olika perspektiv beroende på vilka utgångspunkter man har säger 
Månsson (2000). Hon nämner sociala, kulturella och biologiska utgångspunkter som exempel 
på olika perspektiv. Enligt Månsson (2000, s.85) menar Hallberg att indelning av kön är ett 
föråldrat förhållningssätt. Ett förhållningssätt som kan liknas med att dela upp människor efter 
klass och etnicitet. Enligt Månsson (2000, s.85) menar Harding att uppdelning av kön ändå 
görs trots att det är ett föråldrat förhållningssätt. Indelning efter kön medför stora 
konsekvenser. För att tydligt kunna studera dessa konsekvenser har Harding gjort en indelning 
i tre olika sätt att se på vad kön är:  

 
Strukturellt kön beskriver hierarki och segregation, uppkommen beroende 
på arbetsdelning mellan könen, där positioner med inflytande och makt 
innehas av framförallt män.  
Symboliskt kön innebär tankar och idéer om vad som räknas som kvinnligt 
och manligt. Symboliskt kön innefattar sådant som språk samhälleliga 
tecken, beteenden och förhållningssätt. 
Individuellt kön är den enskilda individens upplevda könsidentitet, formad 
i relation till de människor hon möter i livet (Månsson, 2000, s.85). 
 

Harding menar att i människors möten med varandra pågår alltid maktrelationer som är 
medvetna eller omedvetna. Liknande resonemang angående maktrelationer för Hirdman 
(2001) då hon talar om mäns överordning och kvinnors underordning och den 
förtrycksmekanism som har med denna maktrelation att göra. Den manliga normen som gror i 
vårt samhälle visar sig i vår vardag på många olika sätt och upprätthåller dessa maktrelationer 
anser hon. Den manliga normen anknyter Davies (2003) till då hon säger att; ”Kärnan i 
manligt och kvinnligt är att makten finns i det manliga” (Davies, 2003, s. 212). Hon menar att 
dessa maktförhållanden syns tydligt i böcker och i lekar som barn tar till sig när de gör kön. 
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Hirdman (2001) tolkar ordet genus som ett begrepp som bör hjälpa oss att se sådant som vi 
inte tidigare har sett. Hon är av åsikten att genusbegreppet ska få oss att se hur människor 
formas. Liknande resonemang angående människors formbarhet för Davies (2003) då hon 
talar om strukturer och processer. Hon menar att det är den sociala världen som begränsar och 
förstärker människan och formar henne till den individ hon är. Det är även utifrån dessa 
begränsningar och förstärkningar människan handlar. Jaget är inget bestämt menar hon utan är 
i en ständig process. Att jaget inte är något bestämt anknyter Odelfors (1996) till då hon talar 
om att det handlar om processer mellan människan och omvärlden. Hon säger att; 
 

Biologiskt kön betingas av biologiska kriterier, medan det sociala könet 
skapas i en interaktion mellan individen och dess omvärld. Det sociala könet 
– genus – kan beskrivas som de betydelser man tillskriver det biologiska 
könet; vad som förknippas med kategorierna ”flicka” och ”pojke”, vilket 
skiftar i olika tider och på olika platser (Odelfors, 1996, s.10). 

 
Hon anser att det är samspelet mellan människor i vardagen som gör oss till de individer vi är. 
Hon lägger vikt vid att det är i samspelet mellan människor vi konstruerar vår identitet. 
Hirdman (2001) talar om att människan blir det den behöver vara. Hon säger att ”Man spelar 
sin könsroll därför att det biologiska könet regisserar fram det” (Hirdman, 2001, s.13). Hon 
ställer frågan vad det är som inverkar på människors uppträdanden och handlanden. Hennes 
svar på frågan är att den kulturella och den sociala betydelsen inverkar när vi gör kön. Genus 
finns i allt som rör vår värld säger hon. Det är i våra tankar om vad som är manligt och 
kvinnligt som färgar världen omkring oss. Davies (2003) för ett liknande resonemang då hon 
är av åsikten att man inte föds maskulin eller feminin, man tar till sig kunskaperna av vad ett 
kön står för genom att vara delaktig i samhället. För att förstå den sociala praktikens inverkan 
på hur människor gör kön bör vi känna till begreppet diskursiva praktiker som Davies (2003) 
menar skapar den sociala världen. Här nedan beskriver Odelfors (1996) hur en diskurs kan 
visa sig: 

 
En diskurs visar sig genom tal, skrivet material, bilder, sättet att klä sig – 
allt som kan avläsas, mening kan ses som uttryck för en eller flera 
diskurser eller sätt att representera världen (Odelfors, 1996, s.15). 
 

Davies (2003) menar att samhället skapas genom diskursiva praktiker och det är genom vårt 
sätt att avisa eller utveckla nya som vi förändrar världen. Barn har på grund av diskursernas 
styrka svårt att undgå påverkan av dessa resonerar hon. Barn tar till sig dessa diskurser i 
vardagens sociala situationer även då det är väldigt små fysiska skillnader menar hon. Det kan 
vara saker som ”klädsel, frisyr, sätt att tala och vad som sägs, val av aktiviteter. Allt är 
nyckelfaktorer för att framgångsrikt framhålla sig själv” (Davies, 2003, s.13).  
 
Enligt Freeman (2007) kan dessa fysiska skillnader uppfattas av barn tidigt. Vid 24 månaders 
ålder kan de se sig själva som flicka eller pojke. Denna definition är klar hos barnet vid en 
ålder av fem år enligt Freeman (2007). Enligt hennes tolkning av detta kan man dra 
slutsatserna att barn lär sig könsstereotypa mönster effektivt. Även Odelfors (1996) menar att 
det man förväntar sig av flickor och pojkar kommer till uttryck i den sociala samvaron.  
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Pojkars och flickors val och innehav av leksaker  
 
Det finns skillnader i pojkars och flickors val och innehav av leksaker enligt Nelson och 
Nilsson (2001), Almqvist (1994) och Freeman (2007). I detta avsnitt presenteras barns 
leksaksinnehav och påverkansfaktorer i leksaksval. 
 
 
Vad föredrar barnen? 
 
Enligt Nelson och Nilsson (2001) gjordes den första inventeringen av leksaker i barns rum i 
USA i mitten av 1970-talat av Reeingold & Cook (1975). Det framkom i deras inventering att 
flickrummen innehöll till stor del leksaker som bostäder och hushållsredskap och pojkrummen 
innehöll till stor del leksaker som föreställde transportmedel, garage, maskiner och militär 
utrustning. Enligt Nelson & Nilsson (2001) genomfördes en liknande studie av Nash och 
Fraleigh (1993) under 1990- talet där det framkom att flickrum och pojkrum innehöll olika 
sorters leksaker. De visar att majoriteten av flickornas leksaker var leksaker som representerar 
hemliknande föremål och att pojkarnas leksaker till största del representerar den yttre världen. 
Forskare har även gjort experimentella studier där samma mönster visar sig i barnens val av 
leksaker enligt Nelson och Nilsson (2001). Där har det framkommit att flickorna väljer att 
leka med dockkläder, hushållsredskap och möbler medan pojkarna väljer att leka med tåg, 
bilar, garage och verktyg. 
 
Nelson och Nilsson visar i en svensk studie (Nelson & Nilsson, 2001) att det finns stora 
skillnader i leksaksinnehav när man jämför flickor och pojkar. I studien visar de att flickor 
och pojkar föredrar olika sorters leksaker. Som det tidigare är skrivet, under rubriken Lek och 
leksakers betydelse för människan, en vid överblick, har Nelson och Svensson (2001), delat in 
leksakerna i olika teman. De menar att leksaker föreställer aspekter ur den verkliga världen 
och jobbade därför fram ett klassificeringssystem för att genomföra leksaksinventeringen. 
(Denna indelning är omfattande och kommer inte att redogöras för som helhet i denna text). 
Nelson & Nilsson ( 2001) visar att leksaksteman skiljer sig markant i både leksaksval och 
leksaksinnehav för flickor och pojkar. Temat Yrkessfären innefattar föremål från olika typer 
av yrkesmiljöer och innefattar också redskap som kan finnas i yrkesmiljöer. Temat privata 
sfären innefattar föremål som kan finnas i en bostad så som omsorg, hushållsredskap, 
boendeinteriör och kläder. Nelson & Nilsson ( 2001) menar att flickornas leksaksinnehav 
representerar till största del föremål från temat den privata sfären. Pojkarnas leksaker kan 
härledas till största del från temat yrkessfären. Ett annat tema i deras uppdelning av leksaker 
är temat de har valt att kalla sekundära verksamheter. Inom detta område finns det enligt 
deras tolkning leksaker som ur könsperspektiv kan anses vara neutrala. De anser att man till 
detta tema kan räkna med leksaker som rör till exempel: Litteratur, idrott, konstform, musik, 
konstruktion, spel och pussel. Dock anser de att man även inom denna kategori kan se tydliga 
skillnader i leksaksinnehav. Dessa skillnader visar att flickorna till större del har föremål från 
kategorin konstform och pojkarna till större del har flera föremål från kategorierna idrott, 
konstruktion, litteratur, spel och pussel.  
 
Ett tredje tema som Nelson och Svensson (2001) använder sig av är mänskliga gestalter som 
enligt deras sätt att se innefattar föremål som föreställer människor. De menar att även inom 
detta tema skiljer sig flickors och pojkars val och innehav av leksaker. Angående babydockor, 
som enligt deras sätt att se är en mänsklig gestalt, finns stora könsskillnader. Det är väldigt 
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ovanligt att pojkar önskar sig eller innehar babydockor. Flickor däremot önskar sig och 
innehar babydockor i stor utsträckning. Vidare är de av åsikten att man måste titta på 
människogestaltens kön och ålder för att kunna göra en säker bedömning av flickors och 
pojkars innehav inom detta tema. Med detta menar de att flickor vill ha mänskliga gestalter 
som är flickor eller kvinnor medan pojkar föredrar mänskliga gestalter som liknar pojkar eller 
män. Här kan man enligt dem se att flickor i högre utsträckning bryter detta mönster och kan 
tänka sig att leka med en människogestalt som föreställer pojkar och män. Största skillnaden 
inom detta tema är pojkarnas innehav av människogestalter som liknar vuxna människor. Det 
är nästan dubbelt så vanligt att pojkar innehar en människogestalt som liknar en vuxen än det 
är hos flickorna enligt Nelson och Svensson (2001). I motsats till detta innehar flickorna fler 
leksaker som föreställer spädbarn (Nelson och Svensson ,2001). 
 
Inom Nelson och Svenssons (2001) tema som innefattar djur och natur kan man se ett relativt 
könsneutralt tema. Pojkar och flickor äger enligt deras tolkning ungefär lika många djur. 
Vissa skillnader kan ändå ses då det gäller vilken sorts djur flickor och pojkar föredrar menar 
de. Den skillnaden som kan ses är att pojkar i större utsträckning väljer vilda djur.  
 
 
Ålderns betydelse  
 
I yngre barns rum är skillnaden inte lika stor när det gäller leksaksinnehav som i de äldre 
barnens rum anser Nelson och Nilsson (2001). De menar att skillnaderna ökar markant mellan 
3 års ålder och 5 års ålder. Liknande resonemang för Freeman (2007). Hon anser att ett barn 
som är tre år är medveten om könsstereotypa leksaker och kan avgöra vad deras föräldrar 
anser om könstypisk lek och icke könstypisk lek. Denna medvetenhet angående könstypiska 
mönster är helt klar när barnet är fem år menar hon. Nelson och Nilsson (2001) säger att 
skillnaden visar sig tydligast i de kategorier av leksaker som innefattar leksaker som du kan 
finna i yrkesmiljöer. Denna kategori av leksaker ökar markant för pojkar mellan åldern 3 år 
och 5 år menar Nelson och Nilsson (2001). Liknande markanta ökning kan ses inom kategorin 
den privata sfären då det gäller omsorg och kläder bland annat. Här kan man se att dessa 
leksaker blir mycket vanligare hos 5 åriga flickor än hos 3 åriga flickor (Nelson och Nilsson, 
2001). 
 
 
Syskons betydelse  
 
Enligt Nelson och Nilsson (2001) påverkar eventuella syskon barns leksaksinnehav. Deras 
studie (Nelson & Nilsson, 2001) visar att bröder påverkar flickors leksaksinnehav. De menar 
att flickor med en bror eller flera hade många flera leksaker som anses vara leksaker för 
pojkar. Medan flickor utan bröder hade färre leksaker som anses vara för pojkar. I motsats till 
detta visar de att pojkar med en syster eller flera inte har flera leksaker som anses var leksaker 
för flickor. Avvikelser kan också förekomma i dessa fall enligt Nelson och Nilsson (2001). 
Till exempel i kategorin gestalt av spädbarn, visade det sig att om en pojke hade minst en 
syster så var det vanligare hos dessa pojkar att inneha en sådan leksak. Det finns ytterligare en 
avvikelse i fallet då pojkar har en eller flera systrar. I dessa fall var det enligt Nelson och 
Nilssons (2001) tolkning mindre vanligt att inneha hushållredskap. Men däremot vanligare att 
inneha hushållsredskap om pojkarna inte hade någon syster. 
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Föräldrarnas yrke, utbildning och inkomst som påverkansfaktorer 
 
Forskare har tidigare diskuterat hur föräldrars yrke, utbildning och inkomst påverkar barns 
innehav av leksaker enligt Nelson och Nilsson (2001). Nelson & Nilsson (2001) menar att 
tidigare forskning har visat att leksaksinnehav och leksaksval hos barn i högre sociala grupper 
är mindre stereotypa i jämförelse med barn i de lägre sociala grupperna. I motsats till detta 
visar Nelson och Nilsson (2001) att liknande uppgifter inte kan visas i deras studie av barns 
leksaksinnehav. De är av åsikten att föräldrars yrke utbildning och inkomst inte påverkar 
svenska flickor och pojkars innehav av leksaker. 
 
 
Föräldrars attityder ger motsägelsefulla signaler 
 
Föräldrar påverkar barns leksaksinnehav med sina egna föreställningar om vad de anser är bra 
leksaker för flickor respektive för pojkar. De menar att barnen tar till sig föräldrarnas 
föreställningar genom deras sätt att uppmuntra lek med speciella typer av leksaker. Dessa 
leksaker är oftast könsstereotypa menar de. Liknande resonemang för Freeman (2007). Hon 
menar att föräldrar sänder ut signaler om vad som är passande lek och därmed påverkar 
barnen när de väljer leksaker eller sätt att uppföra sig. Hennes studie visar hur barn i åldern 3 
år och 5 år uppfattar föräldrars attityder angående vilka leksaker som är lämpliga för flickor 
respektive för pojkar. Freeman (2007) framhåller att föräldrarna säger sig ha en könsneutral 
syn på leksaksval och lämpligt beteende för flickor respektive pojkar. Detta är motstridigt 
enligt hennes tolkning då deras barn avslöjar att de har antagit stereotypa könsrollsmönster 
genom deras beskrivning av hur de tror att deras föräldrar reagerar om de skulle leka med en 
viss sorts leksak eller bete sig på ett visst sätt. 92 % av treåringarna valde stereotypa leksaker 
då de skulle välja leksaker för flickor respektive leksaker för pojkar enligt studien (Freeman 
2007). Femåringarna uppvisar ännu tydligare könsstereotypa mönster menar hon. Detta 
stämmer inte överens med vad de vuxna säger att de anser, enligt henne, då 86 % av 
föräldrarna tyckte att flickor kunde leka med lastbilar och 56 % ansåg att de skulle kunna 
köpa en docka till sin son. Anmärkningsvärt är enligt Freeman (2007) att barnen ansåg att 
föräldern av motsatt kön i högre grad skulle uppskatta lek med icke könsstereotypa leksaker. 
Endast  9 % av de femåriga pojkarna känner att deras pappa skulle gilla icke könstypisk lek. 
Motsvarande siffra för femåriga flickor visar att 20 % av flickorna anser att deras mamma 
skulle gilla icke könstypisk lek. Freeman (2007) framhåller att treåringarna anser att föräldern 
av motsatta kön i högre grad skulle gilla lekar som inte är könsstereotypa.  
 
Freemans (2007) studie visar även att föräldrarnas svar på frågor som rörde barnens framtid 
speglar motsägelsefulla attityder. Föräldrarna anser enligt studien (Freeman, 2007) att pojkar 
och flickor ska få samma möjligheter och uppmuntran till olika sorters sport eller 
ämneskunskaper som till exempel matematik eller forskning. Föräldrarna i studien anser att 
det är viktigt att pojkar ska få utöva balett om de vill och flickor ska kunna spela baseball om 
de vill. Freeman (2007) säger att samtliga föräldrar anser att pojkar och flickor ska få samma 
sorters möjligheter inom utbildning och karriär. Det mest intressanta gällande detta, enligt 
hennes tolkning, är föräldrarnas motsägelsefulla attityder. Hon menar att om föräldrarna visar 
en könsneutral syn till utbildning och karriär så ger de ändå motsatta signaler, könsstereotypa 
signaler, till barnen angående vad som är lämpliga leksaker att leka med och vad ett lämpligt 
beteende är för flickor respektive för pojkar.  
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Medias påverkan  
 
I enlighet med vad som tidigare berörts i inledningen anser Freeman (2007), Nelson och 
Svensson (2001) och Änggård (2006), att det finns kopplingar mellan könsstereotypa 
leksaksval och medias påverkan. Man kan enligt deras tolkningar se i tidningar, kataloger, på 
film och på TV vad flickor bör leka med respektive vad pojkar bör leka med. Detta påverkar 
barn och vuxna när de väljer leksaker anser de. 
 
 
Kamraters påverkan 
 
Enligt Nelson och Svensson (2001) leker barn i förskolan oftast i enkönade grupper. De anser 
att man utifrån detta kan anta att barns leksaksval utvecklas inom denna grupp. Det är en 
social process, menar de, som sker inom gruppen och detta leder till dessa leksaksval. De är 
av den åsikten att dessa enkönade grupperingar frammanar könsstereotypa leksaksval genom 
att vissa val av leksaker belönas inom gruppen och dessa val är könsstereotypa. 
 
 
Biologiska teorier 
 
Davies (2004) menar att en människas könsorgan, gener och hormoner inte ska kopplas ihop 
med hur människor beter sig. Hon säger att man kan tro att den som har kvinnliga könsorgan 
har kvinnliga hormoner och därför beter sig därefter. Men enligt hennes tolkning finns inget 
som säger att dessa faktorer måste hänga samman. I dag finns det inte några säkra belägg för 
om människor är socialt eller biologiskt bestämda anser hon. Att se på män och kvinnor som 
föremål från två olika poler, som varandras motsatser, är lika befängt som att dela upp 
människor i till exempel intelligenta och dumma människor eller vackra och fula människor 
anser hon. Servin, Nordenström, Larsson och Bohlin (2003) menar, i motsats till Davies 
(2004) teorier angående att människor inte är socialt bestämda, att det kan finnas biologiska 
förklaringar till könstypiskt beteende. De har undersökt flickor som under graviditeten utsatts 
för höga halter av manligt hormon. De anser att dessa flickor i större utsträckning väljer 
leksaker som riktar sig till pojkar och var mindre intresserade av leksaker som riktar sig till 
flickor. Vidare anser de att dessa flickor hellre leker med pojkar och önskar sig ett yrke som 
traditionellt utövas av män.  
 
 
Lekmönster 
 
Flickor och pojkar uttrycker sig olika i lek anser Almqvist (1991). Hon menar att lekens form 
och innehåll skiljer sig åt beroende på om det är pojkar eller flickor som leker. I detta avsnitt 
presenteras det lekmönster som jag utgått från i min undersökning. Det vill säga barns sätt att 
uttrycka fantasi genom fantasipersoner. 
 
 
Flickors och pojkars sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner 
 
Carlson och Taylor (2005) anser att flickor och pojkar har olika sätt att uttrycka sig i 
fantasilek. De anser att det finns få skillnader i förmågan hos flickor och pojkar att fantisera, 
men skillnaden kommer till uttryck i sättet de skapar fantasipersoner. Flickor skapar till stor 
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del fantasipersoner i form av andra föremål som till exempel en docka, en nalle eller en helt 
osynlig fantasiperson. Pojkar å andra sidan lever själva ut sina fantasipersoner. De menar att 
leken fyller olika behov hos pojkar och flickor. De anser att pojkar ofta intar roller som 
övernaturliga människor baserat på mediafigurer. Medan flickor fantiserar kring familje- och 
hushållsteman. De anser även att flickor och pojkar sätter olika grader av kompetens på sina 
fantasipersoner då de jämför med sin egen kompetens. Pojkar sätter en hög grad av kompetens 
på sina självutlevda fantasipersoner medan flickors fantasiperson i högre grad är lägre 
kompetenta än de själva är menar de. Carlson och Taylor (2005) jämför detta med Harter och 
Chao (1992) som säger att barn som skapar fantasipersoner som är mindre kompetenta än de 
själva vill känna kontroll och övertag genom att göra fantasipersonen hjälplös. De menar att 
barn som skapar fantasipersoner som är mera kompetenta än de själva vill se denne 
fantasiperson som något de själva vill vara, ett ideal. Carlson och Taylor (2005) anser att om 
man tar hänsyn till fantasipersonens kompetens och ställer det i jämförelse med hur pojkar 
lever ut sin fantasi i självutlevda, högt kompetenta, övernaturliga fantasipersoner, så kan detta 
betyda att det är så pojkarna vill vara. Det vill säga en individ med hög kompetens och med 
speciella krafter. I motsats till detta kan flickornas mindre kompetenta fantasiperson, i form av 
ett annat föremål eller ett osynligt objekt, betyda att de själva ser sig som denna mindre 
kompetenta hjälplösa existens. Davies (2003) för ett liknande resonemang angående flickors 
och pojkars sätt att uttrycka fantasi. Hon menar att det område på förskolan där flickor har 
inflytande och känner trygghet är i hemvrån där de vårdar och fostrar dockor i motsats till 
pojkar som till största del vill leva ut i roller som superhjältar. 
 
 
METOD 
 
I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen av barnen på förskolan. 
Reflektioner från pilotundersökningen som genomfördes för att se vad som kunde förbättras 
inför undersökningen tas även upp. Reflektioner angående för- och nackdelar gällande 
metodval, urval och tillvägagångssätt redogörs. Inledningsvis förklaras metodvalet samt 
reflektioner över detta val. Därefter beskrivs urvalet av de barn som deltog i undersökningen. 
I metoddelen finns också en beskrivning av vad ett barnperspektiv innebär. Slutligen i 
metoddelen reflekterar jag över de etiska ställningstaganden som ska göras i samband med 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning enligt Humanistisksamhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR, 1990). Här utgår jag från de fyra huvudkraven som HSFR (1990) har 
satt upp. 
 
 
Val av metod 
 
På grund av små barns begränsningar av att själva verbalt uttrycka hur de tänker och lär kan 
en videokamera enligt Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999) underlätta vuxnas förståelse 
av vad barnen uttrycker. De menar att observationer av barns beteende kan ge oss möjlighet 
att analysera och tolka för att förstå barns tankevärld. Skillnaden mellan att observera med 
penna och papper i jämförelse med en videokamera är att situationer kan återses gång på gång 
när observerat med filmkamera menar Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999). Videon är 
också en fördel, resonerar de, eftersom den kan registrera fylligare och fler data som till 
exempel ansiktsuttryck, miner och kroppsspråk. I denna undersökning uppfyller 
videokameran det syfte som den är tänkt för. Videokameran är till stor hjälp då avsikten är att 
fånga barnens sätt att leka med könsstereotypa leksaker. Vid filmningen kan kameran fånga  
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det som händer i situationen och sedan kan jag återblickar göras gång på gång för att tolka och 
analysera sekvenser vilket skulle vara omöjligt endast anteckningar förs. Det är så långt som 
möjligt den oredigerade verkligheten som ska analyseras. Även om forskare vill påverka så 
lite som möjligt kan man enligt Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999) aldrig bortse från 
att den som observerar påverkar med sin närvaro.  
 
 
Urval 
 
Barnen i undersökningen går på en förskola i en medelstor stad i Sverige. Området där 
förskolan är belägen har ett upptagningsområde av barn från olika familjekonstellationer och 
sociala bakgrunder. Detta innebär barn till ensamstående föräldrar, föräldrar som lever 
tillsammans, barn med föräldrar från andra kulturer och med olika ekonomiska 
förutsättningar. Vårdnadshavare till barn från tre års ålder tillfrågades. Urvalet av barn är gjort 
utifrån Freeman (2007) angående i vilken ålder barn utvecklar sin förståelse för 
könsstereotypa mönster, (se tidigare s. 14), vilket är en ålder av tre år. Sammanlagt 
tillfrågades 12 flickor och 12 pojkar i åldrarna tre till fem. Utifrån barnens eget intresse och 
fullmakt från föräldrar deltog sedan tre barn åt gången vid varje videoobservation. Av de 24 
tillfrågade barnen var det var det 14 barn som deltog vid videoobservationerna, sju flickor och 
sju pojkar. 
 
 
Tillvägagångssätt vid videoobservationerna 
 
Pilotundersökning omfattade fyra videoobservationer med tre barn vid varje tillfälle. 
Videoobservationerna utökades med ytterligare fyra tillfällen. Stukát (2009) menar att 
författarens uppgift är att visa intressanta svar för läsaren. Dessa svar ska kännas övertygande 
för läsaren säger han. För att få ett bredare underlag att dra slutsatser av utökades antalet 
videoobservationer. För att se över de tekniska detaljerna som till exempel ljud- och 
bildkvalité var provfilmning nödvändigt. Det visade sig att bild- och ljudkvalité var av 
godkänd kvalité. Den förändring som gjordes var att sänka ljudet på kameran så att ljudet 
sedan vid uppspelningen blev fritt från störande icke önskvärda ljud. 
 
Observationerna är omkring 30 min/tillfälle. Tiden är begränsad enligt Pramling–Samuelsson 
och Lindahl (1999) som anser att långa videofilmningssekvenser kan bli tråkiga att analysera. 
Tanken med att begränsa videofilmningen är att om något spännande och nytt händer i 
leksituationen fortsätter videofilmningen längre än 30 min. Det visade sig vid 
pilotundersökningen att denna tid till videoobservation var tillräcklig. Omkring 25 – 35 
minuter var en lagom tid för videofilmning. Eftersom deltagandet är frivilligt enligt HSFR 
(1990) etiska principer, som jag har för avsikt att följa, måste det accepteras att barnet vill 
avbryta medverkan av den filmade leken. 
 
Videoobservationerna utfördes vid åtta tillfällen under fyra dagar (se tabell 1). Dag ett 
observerades flickor som lekte med könsstereotypa leksaker för flickor och därefter pojkar 
som lekte med könsstereotypa leksaker för flickor. Dag två observerades pojkar som lekte 
med könsstereotypa leksaker för pojkar samt en observation av flickor som lekte med 
könsstereotypa leksaker för pojkar. Dag tre och fyra gjordes undersökningen om på samma 
sätt men med andra barn. Detta gjordes för att få ett bredare underlag för att kunna dra  
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slutsatser i analys och slutdiskussion. Rummet för observationerna valdes utifrån att endast de 
könsstereotypa leksakerna skulle finnas där. Rummet var tomt förutom en säng som stod i ena 
hörnet. Inför videoobservationerna arrangerades rummet med leksaker som enligt Nelson & 
Nilsson (2002) är leksaker som flickor respektive pojkar helst väljer att leka med. Som 
könsstereotypa leksaker för pojkar valdes järnvägsräls, tåg, motorfordon, bilgarage samt en 
riddarborg med tillhörande riddare liknande män och hästar. Som könsstereotypa leksaker för 
flickor valdes matbord med tillhörande stolar, hushållsredskap (så som lekspis med 
tillhörande diskho, strykbräda och diskmaskin, livsmedelsliknande plastleksaker, tallrikar och 
kastruller), docka med tillhörande säng och en madrass i barnens storlek med tillhörande 
täcke. 
 
Tabell 1. Videoobservationer av flickors och pojkars lek med könsstereotypa leksaker. 

 

 
 
Pilotundersökningen gjordes i ett rum som var passande för ändamålet. Det vill säga ett litet 
rum som inbjuder till lek. Rummet får inte vara så litet att barnens lek blir begränsad av 
utrymmesskäl men inte för stort så att barnen befinner sig utanför fokus för kameran. Detta 
för att undvika att missa viktiga sekvenser enligt Pramling–Samuelsson och Lindah (1999). 
Valet av rum visade sig fylla dessa krav. Därför fortsattes videofilmningen i detta rum. I 
Pilotundersökningen begränsades barnantalet till tre barn per videoobservation. Detta val 
gjordes utifrån Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999). De anser att det kan vara svårt att 
bestämma sig för vilket av barnen som ska observeras med kameran om det är för många barn 
att observera samtidigt. Enligt dem bör man som filmare vara beredd på eventuella 
oförutsedda händelser och med anledning av detta begränsades antalet barn i 
videoobservationerna.  
 
 
Undersökningens barnperspektiv 
 
Barnperspektiv är enligt Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999) då vuxna ser till sin 
förmåga att kunna tolka barns handlingar och ord. De menar att det är vuxnas 
tolkningsförmåga som avgör hur vi uppfattar barnens uttryck. Det betyder inte att vuxna 
måste tolka den exakta betydelsen, men alternativa tolkningar och ödmjukhet är av stor vikt 
när vuxna tolkar barns handlingar och ord anser Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999). 
För att förstå barnperspektivet måste vi se bortom vuxenperspektivet och de teorier som 
vuxna har anser de. I enlighet med detta genomfördes observationsanalyserna i denna 
undersökning utifrån barnperspektivet. En viktig aspekt till varför vuxna ska anta 
barnperspektivet när tolkningar görs av barns handlingar och ord är enligt Pramling– 
 

Dag ett Dag två Dag tre Dag fyra 

Observation 1 
Flickors lek med 
könstereotypa leksaker 
för flickor 

Observation 1 
Flickors lek med 
könsstereotypa leksaker 
för pojkar 

Observation 2 
Flickors lek med 
könstereotypa leksaker 
för flickor 

Observation 2 
Flickors lek med 
könsstereotypa leksaker 
för pojkar 

Observation 1 
Pojkars lek med 
könsstereotypa leksaker 
för flickor 

Observation 1 
Pojkars lek med 
könsstereotypa leksaker 
för pojkar 

Observation 2 
Pojkars lek med 
könsstereotypa leksaker 
för flickor 

Observation 2 
Pojkars lek med 
könsstereotypa leksaker 
för pojkar 
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Samuelsson och Lindahl (1999) för att barn inte ska behöva känna sig missförstådd utan 
tvärtemot förstådd. Det är något som gör att barn växer och utvecklas som individer genom  
denna psykologiska tillfredsställelse. Detta leder in på nästa avsnitt då Pramling–Samuelsson 
och Lindahl (1999) framhåller att barns perspektiv med fördel kan uppmärksammas genom 
videobservationer. 
 
 
Analys av videoobservationer 
 
När analyser av videoobservationer görs tolkas de utifrån vem som gör analysen enligt 
Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999). De menar att människans bakgrund och intressen 
avgör hur filmmaterialet tolkas. Vid analyser av videosekvenser bör den som analyserar 
fundera över vad som ses på filmen från observationerna anser de. Med detta menar de att 
mönster som framkommer i det filmade materialet ska undersökas. Finns det belägg för de 
tolkningar som görs eller finns det andra sätt att tolka på undrar de. I analysen av 
videoobservationerna ligger fokus på undersökningens forskningsfrågor (se beskrivning s.8). 
Analysen av filmsekvenserna utgår från barnens perspektiv. Med detta menas att barnets 
agerande, handlande, avsikter och intressen i de olika situationer som uppstår under 
observationstillfällena analyseras utifrån barnets sätt att se. Enligt Pramling–Samuelsson och 
Lindahl (1999) kan barns agerande se meniglöst ut vid en första anblick men de menar att 
barns agerande alltid har mening för barnet och det är på detta sätt de försöker förstå 
omvärlden. De anser att den upplevda världen alltid speglas i barnets handlande. I analysen av 
videoobservationerna transkriberas samtliga filmepisoder från videoobservationer enligt 
Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999) för att få ett konkret material att tolka ifrån.  
 
Pilotundersökning gjordes för att undersöka om barnens lek kunde uppvisa några mönster. 
Vid analyser av videosekvenser bör mönster som framkommer i det filmade materialet 
undersökas enligt Pramling–Samuelsson och Lindahl (1999). Detta resonemang för även 
Stukát (2009) som menar att upptäckta mönster från undersökningen ska beskrivas i 
resultatdelen av arbetet. Avsikten med att undersöka eventuella mönster i barnens lek är att 
formulera forskningsfrågorna till denna undersökning. Enligt Stukát (2009) är dessa frågor 
utgångspunkten för undersökningen därför studerades barns lekmönster vid provfilmningen. 
Till en början upptäcktes inget mönster i det filmade materialet. Genom studier av tidigare 
forskning inom barns lekmönster utkristalliserades ett tema. Detta tema handlar om barns sätt 
att uttrycka sin fantasi genom fantasipersoner. Det är utifrån barns sätt att uttrycka sin fantasi 
genom fantasipersoner undersökningen är gjord. 
 
 
Etiska reflektioner 
 
Denna undersökning har följt de forskningsetiska principerna som ska tillämpas 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet (2002). Det finns fyra 
huvudkrav som ska tillämpas enligt Vetenskapsrådet (2002). Nedan beskrivs de etiska 
ställningstaganden och val som tillämpats i undersökningen utifrån dessa fyra huvudkrav. De 
fyra huvudkraven utgår ifrån individskyddkravet enligt Vetenskapsrådet (2002). Hänsyn till 
att filmmaterialet i efterhand kan innehålla sekvenser av barn som vårdnadshavare, trots sitt 
medgivande till filmning, anser vara känsliga sekvenser för andra att ta del av har beaktats 
(Pramling–Samuelsson och Lindahl, 1999).    
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Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
  
Ett informationsbrev skickades hem till vårdnadshavare till de barn som skulle observeras i 
undersökningen. Informationsbrevet (se bilaga 1) formulerades så att det var tydligt att 
deltagandet var frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Med anledning av detta framkom i 
informationsbrevet undersökningens perspektiv, syfte, metod samt på vilket sätt 
undersökningen kan vara av värde för den pedagogiska verksamheten. För att synliggöra 
forskare och handledare och för att underlätta kontakten med oss framkommer namn, 
institution, mailadresser och telefonnummer i brevet. För att underlätta för de berörda att få 
insikt i undersökningen och för att kunna ta del av det färdiga materialet gavs information om 
var undersökningen offentliggörs och i vilket sammanhang forskningen bedrivs enligt 
Vetenskapsrådet (2002). Detta för att ge vårdnadshavare all information som kan tänkas vara 
av värde för att ta ställning till ett eventuellt godkännande för barnets medverkan. Syftet med 
informationsbrevet var att få ett eventuellt samtycke enligt Vetenskapsrådet (2002) för 
deltagande i undersökningen. De menar att individen själv har rätt att bestämma på vilka 
villkor man deltar och att deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst. Inför denna 
undersökning har jag reflekterat över barnens beroendeställning till mig som vuxen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Därför var även informationen till barnen tydlig om att det är helt 
frivilligt att delta. Under arbetets gång påmindes barnen kontinuerligt om att deltagandet var 
frivilligt. För att tydliggöra konfidentialiteten i undersökningen informerades vårdnadshavare 
om att förskolans namn och namn på barn inte framkommer i undersökningen och att 
materialet kommer att tas om hand av högskolan. Enskilda individer kommer inte att kunna 
identifieras i undersökningen enligt Vetenskapsrådet (2002). Material och anteckningar i 
samband med undersökningen har förvarats så att obehöriga ej har fått inblick, detta med 
anledning av att skydda enskilda människor från att identifieras enligt Vetenskapsrådet 
(2002). Detaljer kan avslöja individer därför kommer åtgärder vidtas för att försvåra för 
utomstående att identifiera någon i undersökningen i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
riktlinjer. Detta är väldigt viktigt då undersökning omfattar barn som kan hamna i en 
beroendeposition på grund av att undersökningen genomförs av en vuxen. I enlighet med 
Vetenskapsrådet kommer undersökningen endast att användas för forskning. Är någon 
intresserad av att låna uppgifter finns en medvetenhet om att detta endast får ske i 
forskningssyfte och av någon som är insatt i de förpliktelser mot de inblandade i denna 
undersökning. Undersökningens data kommer i enlighet med nyttjandekravet inte att påverka 
den enskilde.  
 
 
RESULTAT  
 
I denna del av undersökningen kommer resultatet av videoobservationerna att presenteras. 
Utgångspunkten i resultatredovisningen är barnens sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner. För att göra likheter och skillnader tydliga i barnens fantasiuttryck har 
observationstillfälle ett och observationstillfälle två sammanförts. I texten förtydligas vilket av 
barnens lek som beskrivs genom att benämna lektillfället med första videoobservationen eller 
andra videoobservationen. 
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Först redovisas flickors lek med könstereotypa leksaker för flickor. I slutet på redogörelsen 
sammanfattas avsnittet. Fortsättningsvis redogörs pojkars lek med könsstereotypa leksaker för 
flickor. I slutet på redogörelsen sammanfattas avsnittet. Slutligen sammanförs likheter och 
skillnader i flickornas och pojkarnas sätt att uttrycka sin fantasi genom fantasipersoner i lek 
med könsstereotypa leksaker för flickor (se tabell 2). 
 
Efter denna resultatredovisning redogörs flickors lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. 
I slutet på redogörelsen sammanfattas avsnittet. Därefter redovisas pojkars lek med 
könsstereotypa leksaker för pojkar. I slutet på redogörelsen sammanfattas avsnittet. Slutligen 
sammanfös likheter och skillnader i flickornas och pojkarnas sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner i lek med könsstereotypa leksaker för pojkar (se tabell 2).  
 
Efter dessa avsnitt följer en redovisning av likheter och skillnader i flickors sätt att uttrycka 
fantasi genom fantasipersoner när jämförelse görs av flickors lek med könsstereotypa leksaker 
för flickor respektive flickors lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. En liknande 
jämförelse görs av pojkarnas sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner när jämförelse 
görs av pojkars sätt att uttrycka sin fantasi genom fantasipersoner i lek med könstereotypa 
leksaker för flickor respektive pojkars lek med könstereotypa leksaker för pojkar (se tabell 2). 
 
 
Tabell 2. Modell över resultatanalys. 

Flickors lek med 
könsstereotypa leksaker för 

flickor 

Jämför likheter och skillnader 
utifrån sätt att uttrycka fantasi 

genom fantasipersoner 

Flickors lek med 
könsstereotypa leksaker för 

pojkar 
Jämför likheter och skillnader 
utifrån sätt att uttrycka fantasi 

genom fantasipersoner 

 Jämför likheter och skillnader 
utifrån sätt att uttrycka fantasi 

genom fantasipersoner 
Pojkars lek med 

könsstereotypa leksaker för 
flickor 

Jämför likheter och skillnader 
utifrån sätt att uttrycka fantasi 

genom fantasipersoner 

Pojkars lek med 
könsstereotypa leksaker för 

pojkar 
 
 
Observation av flickors lek med könsstereotypa leksaker för flickor 
 
Barn som videoobserverades var Olga 5 år, Astrid 5 år och Vera 5 år (första 
videoobservationen) samt Wilma 5 år, Anna 3,5 år och Beata 5 år (andra videoobservationen) 
 
Flickorna fick gå in i ett rum där könsstereotypa leksaker för flickor var utplacerade. Som 
könsstereotypa leksaker för flickor valdes; matbord med tillhörande stolar, hushållsredskap 
(så som lekspis med tillhörande diskho, strykbräda och diskmaskin, livsmedelsliknande 
plastleksaker, tallrikar och kastruller), docka med tillhörande säng och en madrass i barnens 
storlek med tillhörande täcke. I detta avsnitt beskrivs vad som hände under de två olika 
videoobservationerna, som varade ca.30 minuter vid båda tillfällen. Flickornas åldrar 
framkommer men deras namn är fingerade. 
 
Olga, Astrid och Vera (i första videoobservationen) ser sig omkring när de kommer in i 
rummet. 
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Olga: Vi leker mamma, pappa, barn. Och nu hade Olga väckt mig. Och nu 
ska vi laga mat. 

 
De tre flickorna sätter sig vid spisen. 
 

Olga: Börja duka bordet, idag blir det soppa. 
Astrid: Och efterrätt, jag fixar efterrätten. Det var tre stycken som skulle 
komma hit, visst då? 
Vera: Jag kokar grönsakerna till efterrätten. 
Olga: Jag tar lite bröd. 
Astrid: Skynda er de kommer snart. Fort, fort, fort! De kommer alldeles 
strax. 

 
flickorna letar bland leksakerna föreställande olika livsmedel och dukar bordet med mat, 
tallrikar och tillbehör i rask takt. 
 

Olga: Så, nu var vi klara. Jag delar ut mat. 
 
Hon sätter sig på en stol vid bordet och delar ut mat på tallrikarna. 
 

Astrid: Jag häller upp maten. Vi måste skynda oss. 
Olga: Ah! De kommer snart! 

 
Hon springer mellan spisen och bordet. 
 

Astrid: Nej då de kommer inte snart, men Olga kan inte du ställa fram 
efterrätten? 
 

I den inledande delen av flickornas lek handlar leken om att tillsammans organisera en 
middagsbjudning. Flickorna delar upp sysslorna mellan sig och i rask takt skyndar de sig att i 
ordningsställa bordet med porslin och mat. Flickornas fantasipersoner handlar om påhittade 
gäster som ska anlända till deras middagsbjudning. Flickorna går in i roller som mamma, 
pappa och ett barn. För observatören är det oklart till en början vem som är vem i rollerna. 
Mamman, pappan och barnet skyndar sig att duka klart innan gästerna kommer. De pratar om 
vad de gör under tiden de arbetar. De planerar tillsammans och Astrid är den som leder arbetet 
till största del. Leken ändrar riktning efter en stunds dukande och organiserande av mat på 
tallrikar och i kastruller.  
 

Astrid till Olga: Jag vill vara lillasyster. 
Olga: Jag är också det. 
Astrid: Nej, du får vara mamma. 
Vera: Nej, jag är mamma. 
Astrid: Men Olga, jag var den minsta lillasystern. 

 
Astrid (den minsta lillsystern) går till madrassen. Olga kallar henne för bäbis. 
 

Astrid till Olga: Här sov vi då. 
Olga till Astrid: Bäbis! Du ska gå och lägga dig. 

 
Astrid kryper i väg till bordet och börjar pilla på maten. 
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Olga: Nej bäbis kom här! 
Astrid: Jamen jag fick vara här. 
 

Astrid kryper runt i rummet och Olga följer efter för att försöka få bäbisen att gå och lägga 
sig. Astrid tar leksaker föreställande mat och stoppar i munnen. 
 

Olga: Nej, nej bäbis inte i munnen!  
Astrid: Men det här var min mat och du ger mig den för jag fick bara äta 
mjuksaker.  
Olga: Duktig bäbis. 
Astrid: Jag fick göra allt. Utom att hoppa i sängen förstås. 
Olga: Men nu gjorde du det då. Nu gjorde du det som du inte fick. 

 
Vera betraktar Olga och Astrid. Hon dukar bordet med ny mat och visar det för Olga. 
 

Vera: Olga! Det här var dina grejer och det här var mina grejer. 
Astrid: Olga! Nu tittar du i sängen och ser att jag var borta. 

 
Olga tittar mot madrassen där Astrid har suttit och springer sedan efter Astrid som är på väg 
mot ett annat håll. Hon tar Astrid under armarna för att försöka bära tillbaka henne. 
 

Astrid: Neeeeej Olga! Du måste vara snäll! 
Olga: Jag är ju snäll, jag vill bara inte att du kollar i fönstret. 
Astrid: Men det får jag! 
Olga: Nu var det natt, vi ska gå och lägga oss nu. Gå och lägg dig bäbis! 
Vera till Astrid och Olga: Men vi ska äta. 
Olga: Men Astrid du låg ändå i din säng. 

 
Vera och Olga sätter sig vid bordet och låtsasäter. Astrid kryper åter igen i väg från 
madrassen, som ska föreställa hennes säng, och tar en leksak föreställande en morot. 
 

Astrid: Nu såg ni att jag åt en hårdsak.  
 
Olga springer efter Astrid och tar den ifrån henne. Astrid kryper i väg och tar en ny och 
skrattar. Olga följer efter med allvarlig min och bestämda steg. Hon tar tag i Astrid och 
försöker att hindra henne från att stoppa hårdsaker i munnen. 
 

Astrid: Var snäll har jag sagt Olga! 
Olga: Men nu somnade du. 
Astrid: Nej, jag somnade aldrig. 
Olga: Nu måste du somna bäbis! 
Astrid: Men varför får ni vara vaken? 
Olga: För vi måste diska. 
Astrid: Nääää! 
Vera till Astrid: Men vi måste diska gumman. 

 
I denna del av leken prövas olika regler från familjelivet. Flickorna provar vad som är rätt och 
fel. Både Astrid och Olga vill styra leken. Den handlar till stora delar om att försöka 
tillrättavisa bäbisen Astrid. Astrid vill bestämma men samtidigt vara den olydiga personen 
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som gör fel. Genom tolkningar av leken uttrycks hennes fantasi genom en fantasiperson 
föreställande en olydig men styrande individ (bäbisen) som vill visa att hon vet vad som är 
rätt men som har möjlighet att göra fel eftersom hon är bäbis. Tolkningar av Olgas sätt att 
uttrycka fantasi visar att hon är en tillrättavisande individ men låter sig styras av bäbisens sätt 
att göra olydiga saker. Vera är med och medlar genom sin mammaroll mellan Astrid och 
Olga. Leken antar en ny riktning då Olga inte längre vill vara storasyster. 
 

Olga: Nu vill jag vara lillesyster.  
Astrid: Nej! 
Olga: Jo! 

 
Astrid: Ja, men du var en större lillesyster. Du var fyra och jag var bara tre. 
Du förstod vad man fick göra och inte göra, det gjorde inte jag. 
Olga: Nej, jag var noll år. 
Astrid: Men jag var en mindre lillesyster. 
Astrid: Vera! Ska Olga vara ett eller noll år? 
Vera: Ett. 
Olga: Jag vill vara noll år eller inte alls. 
Astrid: Då var jag inget år. 
Olga: Men det är ju lika! Du förstod vad man fick göra. 
Astrid: Nej! För jag var din lillesyster, du var ganska stor. 
Olga: Näää! 
Vera: Sluta å tjafsa. 

 
Olga tänker gå ut ur rummet, men då kommer Astrid och låtsaslåser dörren med en nyckel.  
 

Astrid: Nu har jag låst och ger nyckeln till dig Vera. 
 

Olga funderar en stund, men kryper ut ur rummet i alla fall. Astrid hämtar tillbaka henne. 
 

Astrid: Olga! Det var ju låst. 
Olga: Men jag förstod inte. 
Astrid: Jooo! Du förstod! 

 
Vera delar ut mat till Astrid och Olga.  
 

Astrid: Olga, nu hade du fyllt fem år. 
 
Olga går ut ur rummet. Hon är borta några minuter, men kommer tillbaka med en leksak 
föreställande en mobiltelefon. Hon sätter telefonen till örat och låtsas vara upptagen av ett 
telefonsamtal. 
 

Astrid: Men då sa vi att jag fick ha den (telefonen) när den var avslagen, 
eller hur Vera? 
Vera till Olga: Jo gumman nu får hon den när den är avslagen. 
 

Nu går Olga och Vera ut ur rummet. Astrid ropar nej när de går ut och springer efter. Vera 
kommer snabbt tillbaka och börjar åter igen att lägga mat på tallrikarna på bordet. Efter en 
minut kommer Astrid in med två tygdockor. Strax efter kommer Olga in med ett par 
högklackade skor. Hon lägger sig ner i sängen med sin mobiltelefon. 
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Olga: Astrid, nu glömde jag att stänga av den (telefonen) å då tog du den på 
natten. 
 

Någon ringer på Olgas telefon. Olga låtsas svara.  
 

Olga: Nä, det funkar inte i dag, ok en liten stund kan du komma då. Å nu 
kom min kompis då. Och du var jättekittlig Astrid och han brukade kittla 
dig. 
Astrid: Nu satt jag här och var rädd. 
 

Olga tar upp telefonen i gen och låtsas prata med låtsaskillkompisen.  
 

Olga: Du får inte kittla henne för då blir hon rädd! 
 
Leken kretsar kring Astrid och Olga som vill bestämma i leken genom att var den yngsta 
systern. Flickornas lek handlar om familjerelationer. De går in i roller där fantasipersonerna 
föreställer mamma, storasyster och lillasyster. Tolkningen att de gå in i roller kan göras 
eftersom flickorna benämner sig själva i leken som jag och du. Genom att vara olydig kan 
lillasystern styra lekens riktning. Vera finns med i bakgrunden men är ändå central då hon 
används av Astrid och Olga som ett verktyg i deras kamp om vem som ska vara yngst. Vera 
utnyttjar även positionen som mamma i leken genom att avstyra och avleda konflikter mellan 
Astrid och Olga. Familjerelationerna behandlar olika konflikter om vad som är rätt och fel att 
göra. Här kan familjekonflikterna tolkas som ett slags vårdande omhändertagande mellan 
familjemedlemmar. Där bäbisen Astrid ska tas om hand av storasyster Olga. Vera har även en 
vårdande funktion i rollen som matlagande mamma. Men även i hennes sätt att hantera 
storasysters (Olga) och lillasysters (Astrid) konflikter mellan varandra. Olga går i väg för att 
hämta nya föremål vid ett tillfälle i leken. Min tolkning av detta är att telefonen och de 
högklackade skorna är föremål som hjälper henne att vara en person som kan styra och få 
uppmärksamhet. Hon ringer till en kompis som hon kallar han. I hennes fantasi är den hon 
ringer till en kille som hon kan bestämma över genom att berätta om han får komma eller inte 
får komma hem till dem. Hon nämner också att han kittlas och detta gör lillesyster Astrid 
rädd.  
 
Liknande relationsbaserade lek med vårdande inslag framkommer i den andra observationen 
av flickors lek med könsstereotypa leksaker för flickor. Flickornas (i den andra observationen) 
dukande av matbord och matlagning kan tolkas som ett organiserande av vardagsrutiner i en 
familj. Det finns precis som i första videoobservationen vårdande inslag med som kommer till 
uttryck i skötseln av en docka, som kan ses som en bäbis. Vilma, Anna och Beata (i den andra 
videoobservationen) går först till spisen när de kommer in i rummet. Vilma börjar duka bordet 
med tallrikar och muggar. Beata tittar på när Vilma dukar. Vilma går fram till Anna, som står 
vid spisen, och berättar var saltkaret ska stå.  
 

Vilma: Den här (saltkaret) ska vara här uppe på hyllan!  
 
Anna tittar och nickar. Sedan lägger hon mat i en kastrull som står på spisen. Hon rör sakta 
med en slev i kastrullen. Vilma börjar leta efter mat i en skål. Beata betraktar Vilma och 
Anna. Anna tar koppar och dukar bordet. Sedan tittar hon sig omkring och får syn på 
bäbisdockan som ligger i sin säng. Hon tar bäbisdockan i famnen och har den sedan på höften 
när hon står vid spisen och fortsätter att röra i kastrullen. Anna går ifrån spisen för att lägga 
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ner bäbisdockan i sängen igen. Hon skjuter docksängen närmre matbordet som hon fortsätter 
att duka. Hon placera tallrikar, koppar och skålar i raka led, på utvalda platser på matbordet. 
Hon betraktar sin dukning och justerar lite bland koppar och tallrikar. Hon ställer kastrullen 
mitt på bordet. Vilma och Beata sitter tillsammans på golvet med en skål som innehåller 
leksaker föreställande olika livsmedel. De sorterar och inspekterar livsmedelsprodukterna. 
Anna, som har dukat klart, sätter sig på en stol nära docksängen där bäbisen ligger. Hon låtsas 
äta. Plötsligt reser hon sig upp och går fram till dockan.  
 

Anna: Så ja.  
 

Hon talar till dockan och bäddar ner den på madrassen bredvid docksängen. Anna flyttar 
tillbaka docksängen till ordinarie plats igen och lägger tillbaka dockan i docksängen. 
 

Anna: Ok.  
 
Säger Anna till dockan sedan går hon tillbaka till bordet igen och sätter sig på en stol. Hon 
börjar låtsasäta.  
 
Vilma har börjat laga mat vid spisen och Beata betraktar henne när hon rör i kastrullen. Beata 
håller sig i närheten av Vilma under hela videoobservationen. Vilma och Beata börjar duka 
fram mera mat på bordet. Anna reser sig för att gå och hämta bäbisdockan ur sin säng. 
Dockan får vara i hennes famn när hon åter sätter sig vid bordet.  
 

Vilma: Nu är det dags att duka av. 
 
Hon börjar duka av tallrikar, koppar och mat från bordet, ställer det på sina ordinarie platser. 
Anna och Beata gör som Vilma och i rask takt dukar de av bordet tillsammans. Anna har 
bäbisdockan på höften. Vilma ställer slutligen en skål med vindruvor på bordet. Anna sätter 
dockan vid druvorna och börjar mata henne med dem. Anna lägger sedan dockan i 
docksängen och sätter sig vid matbordet igen. Vilma och Beata sätter sig också ner vid bordet. 
Anna går till spisen och hämtar en kopp. Den går hon sedan med till dockan och för koppen 
mot bäbisdockans mun. Vilma och Beata börjar duka bordet igen med mat, tallrikar och 
koppar. 
 
Dessa flickor var till största del tysta under videobservationen. Anna kan tolkas vara mamma 
eller storesyster eftersom hon vårdar bäbisdockan. Hon håller i dockan, matar den och ger den 
vatten som om Anna fantiserade att det är en riktig bäbis. Vilma markerar inledningsvis att 
hon vet var saltkaret ska stå. Det kan ses som att hon går in i rollen som mamma eller 
storasyster i leken. Leken handlar om ett matbord som ska dukas med mat, koppar och 
tallrikar. En bäbis tas om hand av Anna. Den sköts genom att hållas i famnen, matas, ge dryck 
till och läggas i sängen. Mat tillreds i en kastrull på spisen. Anna tar hand om bäbisen själv 
medan Vilma och Beata arbetar tillsammans. Vilma tar initiativen och Beata följer efter och 
härmar Vilma. Tolkningar av Beatas sätt att uttrycka fantasi kan visa att hon föreställer en 
lillasyster eftersom hon följer efter och är i närheten av Vilma i leken och härmar det hon gör.  
 
 
Sammanfattning  
 
När tolkningar görs av flickornas lek med könsstereotypa leksaker för flickor kan 
organiserande av en familj ses. De slutsatser som kan göras utifrån videoobservationer är att 
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familjeorganiseringen handlar om relationer mellan familjemedlemmar där flickorna genom 
konflikter berättar för varandra vad som är rätt och fel. Matlagning och dukning av matbordet 
kan även ses som organiserande i familjelivet. Flickorna (i första videoobservationen) 
fantiserar om människor som ska komma till en middagsbjudning. Själva går flickorna in i 
roller som fantasipersoner föreställande familjemedlemmarna mamma, lillesyster och 
storesyster. Flickorna (i andra videoobservationen) går även de in i roller som 
familjemedlemmar. Vilma leder Beata i organiserandet av matlagning och dukning av bord. 
Anna visar att hon dels går in i en roll med vårdande karaktär i likhet med en mamma och dels 
fantiserar att dockan är en bäbis som behöver tas om hand.  
 
 
Observation av pojkars lek med könsstereotypa leksaker för flickor 
 
Barn som videoobserverades var Stefan 5 år, Liam 4 år och Lars 5 år (första 
videoobservationen) samt  Jonas 4 år, Niklas 4 år och Adam 5 år (andra videoobservationen) 
 
Pojkarna fick gå in i ett rum där könsstereotypa leksaker för flickor var utplacerade. Som 
könsstereotypa leksaker för flickor valdes; matbord med tillhörande stolar, hushållsredskap 
(så som lekspis med tillhörande diskho, strykbräda och diskmaskin, livsmedelsliknande 
plastleksaker, tallrikar och kastruller), docka med tillhörande säng och en madrass i barnens 
storlek med tillhörande täcke. I detta avsnitt beskrivs vad som hände under de två olika 
videoobservationerna, som varade ca.30 minuter vid båda tillfällen. Pojkarnas åldrar 
framkommer men deras namn är fingerade. 
 
Stefan, Liam och Lars börjar inspektera spisen.  
 

Liam: Kolla här inne då! 
 
Liam tittar in i diskmaskinen som finns med som en del av spisen. Lars tittar in i en annan 
lucka som finns under spisplattorna. Han tittar mot mitt håll och flinar.  
 

Liam: Vad tråkigt tjejleksaker. 
Stefan: Nu ska vi göra mat. 
Liam: Här är en diskmaskin. 

 
Stefan försöker att göra plats vid spisen så att han kan stå vid spisplattorna. Liam och Lars 
flyttar sig åt sidan så att han får plats. Lars försöker att gömma sig bakom luckan på spisen. 
Sedan kryper han snabbt fram till en del av spisen där det finns en strykbräda fastmonterad. 
Han drar brädan snabbt upp, stryker med handen över den några gånger, släpper den så att den 
åker ner i gen och kryper vidare och gömmer sig bakom sängen i rummet. 
 
Stefan och Liam är kvar vid spisen. Stefan pekar på luckan under spisen. 
 

Stefan: Här kan vi lägga bestick. Vi leker att det är en diskmaskin. 
Liam: Ja, det kan det. 

 
Nu kommer Lars krypande och tränger sig in emellan dem. 
 

Stefan: Det här kommer att bli jättegott dé. 
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Stefan lägger in en leksak föreställande en majskolv i luckan där han lagt besticken. Lars 
börjar skaka en kastrull hårt och snabbt fram och tillbaka på spisplattan. Leksaker i form av 
olika livsmedel, som Stefan precis har lagt ner i den, flyger åt olika hål i rummet. Lars samlar 
ihop matbitarna som flugit i väg och tar också majskolven som Stefan har lagt i luckan under 
spisen. 
 

Stefan: Titta! Du såg inte att den här var borta. 
 
Lars lägger matbitarna i kastrullen och börjar åter igen att skaka kastrullen hårt och snabbt på 
spisplattan. Liam och Stefan tittar på. När matbitarna har flugit iväg igen ur kastrullen ner på 
golvet så tar Lars den och sätter den över sitt ansikte sedan springer har fram till en av 
matbitarna som flugit i väg när han skakade kastrullen. Tar upp den i handen och kastar den 
genom rummet. 
 
Stefan springer och hämtar en kniv som hamnat på golvet. Han tar med den till spisen igen 
där Liam står och betraktar Stefan och Lars. 
 

Stefan: Vi lagar maten här. 
 
Lars tar två matbitar och slår mot varandra. Sedan springer han tillbaka till madrassen i 
rummet. Stefan tittar vad Lars gör och börjar hoppa på ett ben över golvet genom rummet mot 
Lars.  
 

Lars: Kolla bäbis! 
 
Han pekar på Stefan som hoppar på ett ben. Stefan börjar i stället att duka bordet med 
tallrikar. Liam och Lars börjar kasta en bäbisdocka fram och tillbaka till varandra. Stefan ser 
detta och tar då en kudde och sätter på huvudet. Han börjar hoppa runt i rummet. Lars tar 
också en kudde på sitt huvud och börjar hoppa runt i rummet han med. Liam och Lars börjar 
ha dragkamp om Lars kudde. De skrattar. Stefan kommer fram till dem och hjälper Lars i 
dragkampen. Då går Liam till spisen i gen. Han tittar in i luckan under spisplattorna. Stefan 
kommer och sätter sig bredvid Liam vid spisen. 
 
Lars börjar gå runt i rummet och prata på bäbisspråk med kudden på huvudet. Han springer 
fram till Liam och Stefan som sitter vid spisen och lägger sig bredvid dem på golvet. Han 
kastar matbitar och bestick omkring sig som han tar från golvet där han ligger. Lars tar upp en 
kastrull som han hittar på golvet. Liam försöker att ta den ifrån honom. Lars håller hårt i ena 
sidan av kastrullen och Liam håller i andra sidan. Han drar Lars över golvet med hjälp av 
kastrullen. Lars pratar på ”bäbisspråk”. 
 

Lars: Gagagaga baboda. 
 
Stefan kommer och tar skålen ifrån dem. Han börjar också prata ”bäbisspråk”. 
 

Stefan: Gagagaga dado. 
 
Lars tar två kastruller och börjar springa med dem fram och tillbaka framför Liam. Stefan 
försöker att ta kastrullerna från Lars. Lars fortsätter att springa runt med kastrullerna i 
rummet. Han vevar dem runt i luften med armarna. Liam och Stefan står på sidan och tittar 
på. De pratar bäbisspråk båda två. Stefan går fram till Lars och tar kastrullerna ifrån honom. 
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Han börjar slå dem mot varandra medan han hoppar runt och pratar bäbisspråk. Lars och 
Liam betraktar honom. 
 

Lars: Stefan! Försök att ta mig då! 
 
Stefan springer mot Lars och sedan springer de efter varandra fram och tillbaka i rummet. 
Stefan håller i kastrullerna och slår dem mot varandra medan han springer. 
 

Lars: Ska vi leka Ben 10 (en tecknad pojke som kan förvandla sig till en    
actionhjälte)? 
Stefan: Nä, vi leker bäbis och Ben 10. 

 
Stefan hämtar madrassen och lägger den bredvid sängen. 
 

Stefan: Vi har en dubbelsäng. 
 
Stefan börjar gå på madrassen i takt med att han slår kastrullerna mot varandra. Stefan, Lars 
och Liam börjar säga något om och om igen tillsammans i takt till kastrullslagen.  
 

Stefan, Lars och Liam: Datta dutta ditt, Datta dutta ditt… 
 
De tre pojkarna dansar omkring på golvet i takt till sin ramsa och kastrullslagen. Lars kastar 
en blick åt mitt håll. Han tittar på Liam. 
 

Lars: Liam! Kom vi måste gömma oss! 
 
Liam gör inte det utan går till spisen och försöker att montera loss diskhon som hör till spisen. 
Lars går också till spisen men tar upp strykbrädan med hjälp av sitt huvud. 
 

Lars: Stryk kläder, stryk kläder! 
 
Stefan går dit och slår kastrullerna mot strykbrädan. Lars skrattar och rynkar på näsan. Han 
försöker ta ifrån kastrullerna från Stefan. Lars och Stefan börjar prata bäbisspråk medan 
Stefan drar Lars över golvet med hjälp av kastrullerna. Liam kommer fram till dem. 
Tillsammans börjar de tre pojkarna att snurra runt i en ring på golvet. Stefan går fram till 
spisen och lyfter bort den till ett hörn av rummet. 
 

Stefan: Nu ska jag åka med Liam! 
 
Lars drar Liam och Stefan över golvet med hjälp av de två kastrullerna. De tre pojkarna 
skrattar och pratar bäbisspråk. De drar varandra runt i rummet med hjälp av kastrullerna 
resten av videoobservationen.  
 
Liam säger inledningsvis att det är tråkigt med tjejleksaker. Liam och Stefan gör försök att 
leka att de ska laga mat och tvätta. Liam studerar diskmaskinen och Stefan ska koka en 
majskolv. Lars tittar mot filmkamerans håll några gånger under videobservationen och vill 
även gömma sig vid några tillfällen. Han skakar kastrullen på plattan så att matbitar flyger ut 
på golvet, hoppar på ett ben i rummet och springer runt med kastruller. Inledningsvis är det 
svårt för observatören att veta vilka roller pojkarna har i leken. Men det som kan förstås är att 
de går in i roller som fantasipersoner. De slutsatserna kan göras eftersom de benämner sig 
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själva som jag, du och vi (t.ex. vi lagar mat) när de uttrycker sin fantasi genom 
fantasipersoner. En bit in i videoobservationen bestämmer pojkarna att de ska leka Ben 10 och 
bäbis. Tolkningar som görs av detta kan visa att de leker bäbisar med superhjältekrafter. 
Största delen av leken handlar om tre bäbis–actionmän som snurrar runt och dras omkring på 
golvet med hjälp av kastruller. De uttrycker sin fantasi genom fantasipersoner som är bäbisar 
med superhjältekrafter som visar sin styrka genom att dra varandra i kastrullhantaget. I likhet 
med pojkarna i denna videoobservation slutar även pojkarnas lek i andra videoobservationen 
med att vara starka actionfigurer.  
 
Jonas och Niklas (i den andra videoobservationen) går fram till spisen. De får syn på lådan 
med leksaker som liknar olika sorters livsmedel. Jonas lägger matbitar i en kastrull. 
 

Niklas: Var är min favoritmat? 
Jonas: Är det hamburgare? 
Niklas: Nää! 
Adam: Nu ska jag gå och ta min goda mat. 

 
Adam fyller en kastrull med matbitar och sätter sig på en stol vid matbordet. Han låtsas äta 
maten. Jonas tar också en kastrull med mat och sätter sig mittemot. Även han låtsas äta av 
maten. Niklas kommer fram till Jonas. 
 

Niklas: Jag vill ha kastrullen. Jag kan fånga den! 
 
Han kastar sig ner på golvet och Jonas slänger kastrullen till honom. Niklas fångar den. Alla 
tre sätter sig tillsammans på golvet. De tittar vad kastrullerna innehåller för mat. 
 

Niklas: Här får Jonas en glass.  
 
Niklas ger Jonas en glass och flera andra matbitar. Adam tar Niklas kastrull. 
 

Niklas: Nää! 
 
Niklas tar tillbaka den och sätter sig närmre Jonas på golvet. Adam tittar på när de lägger 
matbitar i kastrullen. Adam kommer fram till Jonas. Adam tittar på när Jonas och Niklas 
lägger matbitar i sina kastruller. Jonas tar med sig sin kastrull till madrassen. 
 

Jonas: Här har jag mat om jag blir hungrig på natten. 
 
Adam går fram till Jonas och Niklas. 
 

Adam: Jag ska ta allt gott som finns i hela världen! Jag är en robot. Lägg 
allt gott här! 

 
Jonas slänger en matbit till honom. Niklas och Jonas delar upp matbitarna så att de får mat 
båda två. Adam sätter sig en bit ifrån dem. Han har tagit med sig matbitar som han låtsas äta 
och kastar i väg bitarna på golvet allt eftersom han låtsas äta upp dem. Niklas tar upp 
bäbisdockan ur docksängen och ger den till Jonas. 
 

Niklas: Han grinar efter mjölk. 
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Niklas drar upp Jonas tröja och sätter dockans mun vid hans tutte.  
 

Jonas: Hon gnäller igen. Kanske hon bajsat? 
 

Niklas: Hon kanske vill sova? Hon kanske fryser? Hon vill ha täcke. 
 
Adam har betraktat Niklas och Jonas när de tar hand om bäbisdockan. Han börjar slänga 
matbitar på dem.  
 

Niklas: Nu kör båten i väg! 
 
Han tittar på Adam och flinar. 
 

Adam: Det gör inget för jag är jättestark och jättesnabb! 
 
Niklas och Jonas börjar åter igen att sortera bland matbitarna tillsammans. Adam sätter sig 
bredvid madrassen och börjar kasta i väg mat och tallrikar på golvet. Niklas och Jonas 
betraktar honom. 
 

Niklas: Varför kastar du mat? 
Adam: Nu åker båten, men jag är så stark och snabb! 
 

Han lägger sig på golvet och tar tag i madrassens kant. Jonas och Niklas skrattar åt honom. 
Adam går i väg från madrassen till ett hörn av rummet lite längre bort. Niklas kommer efter. 
 

Adam: Men, du kan inte stå här i havet. 
Niklas: Jo! 
Adam: Nä! 

 
Adam lägger sig ner på golvet och låtsas simma mot madrassen. 
 

Adam: Jag simmar! 
 
Niklas går tillbaka till madrassen där Jonas står. Adam reser sig upp när han är framme vid 
madrassen. 
 

Adam: Du kan inte springa här på golvet för då gör jag så här. 
 
Adam tar huvan på sin tröja och drar upp den över huvudet.  
 

Niklas: Jonas, visst är vi sjöjungfrer?  
Jonas: Ja. 
Niklas: Sånna som inte har ben, som fiskar. 

 
Jonas håller handen för munnen och ler. 
 

Niklas: Vad gör du? 
Jonas: Ingenting. 
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Jonas tar bort handen för munnen, rycker på axlarna och tittar åt filmkamerans håll. Jonas och 
Niklas tittar vad Adam gör. Han har dragit ihop och knutit snöret till sin huva så bara en liten 
del av ansiktet syns. Han springer mot Jonas och Niklas och ropar högt. 
 

Adam: Paowaw! 
 
Adam försöker ta en matbit ifrån dem.  
 

Jonas: Nej! 
Niklas: Han är en tjuv! 

 
Jonas använder sin arm som ett gevär och skjuter efter Adam. 
 

Jonas: Pah, pah, pah! 
 
Adam springer emot dem. Då skjuter både Niklas och Jonas mot Adam med händerna som 
pistoler. 
 

Niklas och Jonas: Pah, pah, pah! 
Niklas: Ta honom Jonas! 
 

Jonas springer fram till Adam. Niklas tar upp en matbit och kastar den mot Adam. 
 

Niklas: Ta en sked och skjut laser. 
 
Jonas och Niklas tar en varsin sked och låtsas skjuta mot Adam. Adam ställer sig på 
sängkanten. 
 

Adam: Nu har jag superkraft! 
Niklas: Johan vi tar bollar, ta sånna och kasta på han! 
 

De tar upp plastäpplen och kastar mot Adam. Adam springer mot madrassen där Jonas och 
Niklas står. 
 

Adam: Jag hann med båten! 
Niklas: Nej, du dog! 

 
Adam hämtar två stolar från matbordet. Han ställer dem tillsammans på golvet och sätter sig 
ner på stolarna. Jonas och Niklas hugger med plastknivarna mot honom. Jonas går fram till 
Adam. 
 

Jonas: Jag skär av dig din mage. 
 
Jonas sågar med kniven mot Adams bröst. Niklas håller i stolsbenen. 
 

Niklas: Du kan inte åka i väg för jag håller i din båt. 
 
Niklas, Jonas och Adam fortsätter att jaga varandra med båtar på havet under resten av 
videoobservationen. 
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Jonas, Niklas och Adam leker med matbitarna inledningsvis. Pojkarna går in i sina roller när 
de uttrycker sin fantasi genom fantasipersoner. Dessa slutsatser kan göras eftersom pojkarna 
benämner sig själva som jag, du och vi i leken. De delar upp mat emellan sig och tar även 
hand om en bäbis som är hungrig. Det är svårt för observatören inledningsvis att förstå vad 
pojkarna föreställer i sina roller. Jonas och Niklas tar hand om en bäbis och Jonas sätter den 
mot sitt bröst. När Jonas föreslår att han och Niklas är ”sjöjungfrer” tittar Jonas mot 
filmkameran och flinar med handen för munnen. Liknande medvetenhet om filmkameran och 
observatören visar Lars (i den första videoobservationen) då han tittar åt filmkamerans håll 
när han inspekterar spisen. Adam (i andra videoobservationen) inleder leken med att slänga 
matbitar på golvet. Sedan blir han en tjuv som är stark och snabb. Tjuven ska ta sig ombord 
på båten där Niklas och Jonas sitter. Leken vänder från att handla om att dela upp matbitar 
och att mata en bäbis till skottlossning och knivskärning på en båt ute på havet. Pojkarna 
uttrycker sin fantasi genom fantasipersoner som strider mot varandra. Adam uttrycker att han 
har superkrafter och är snabb och stark. Niklas och Jonas har laserpistol som de försvarar sig 
med. Jonas håller även fast Adams båt och Niklas skär i Adams mage med en kniv.  
 
 
Sammanfattning  
 
Att pojkarna går in i sina roller när de uttrycker sin fantasi genom fantasipersoner kan tolkas 
som det centrala i pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker för flickor. Samtliga pojkar gör 
enligt slutsatser försök att uttrycka sin fantasi genom individer som kan ingå i familjelivet. De 
uttrycker inte vilken roll de har i familjen men de lagar mat och inspekterar spisen (i den 
första videoobservationen). I den andra videoobservationen uttrycker Jonas och Niklas sin 
fantasi genom fantasipersoner som tar hand om en bäbis. De vet inte varför bäbisen gråter, 
och pratar om hur de ska tillfredställa henne/honom med mat, sova eller blöjbyte. I båda 
videoobservationerna vänder leken och sättet att uttrycka sin fantasi genom en ny typ av 
individ. Dessa individer är starka, snabba och har superkrafter. Även i detta sätt att uttrycka 
fantasi genom fantasipersoner går pojkarna in i rollen som fantasipersonen och de uttrycker 
vilken roll de har i leken. Ben 10 - bäbisarna (i första videoobservationen) har superkrafter 
och kan dra varandra med hjälp av kastrullen. Pojkar använder könstereotypa leksaker för 
flickor till att kasta med i många sekvenser av videoobservationerna (äpplen används som 
bollar att kasta mot Adam, Lars skakar kastrullen så häftigt att matbitar flyget ut på golvet 
och, Adam kastar matbitar efter att han låtsas ha ätit upp dem och Lars och Liam kastar en 
docka mellan sig t.ex.). Pojkarnas sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner kan tolkas 
som ett behov av att pröva kamp mellan varandra vilket kommer till uttryck på olika sätt: 
Bäbisarna som har dragkamp (i den första videoobservationen) och Adam som har 
superkrafter och blir beskjuten av Niklas och Jonas (i den andra videoobservationen). 
Slutsatser av detta visar att de prövar olika relationer som starka individer genom att kämpa 
mot varandra och visa sin styrka. Pojkarna i andra videoobservationen visar även odödlighet 
när de beskjuter varandra och skär Adam utan att han dör. Centralt i pojkars lek med 
könstereotypa leksaker för flickor är att pojkarna till största del av videoobservationen 
uttrycker sin fantasi genom att använda leksakerna på andra sätt än vad de är tänkta att 
användas till.   
 
 
Likheter och skillnader 
 
De slutsatser som kan göras om likheter och skillnader utifrån pojkars och flickors sätt att 
uttrycka fantasi genom fantasipersoner beskrivs i detta avsnitt. De likheter som kan ses i lek 
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med könsstereotypa leksaker för flickor är att både flickorna och pojkarna uttrycker fantasi 
genom olika relationer mellan fantasipersoner. Skillnaden som kan ses är vilken roll 
fantasipersonen har i leken och på vilket sätt fantasipersonen agerar. Flickorna uttrycker 
fantasi genom relationer mellan familjemedlemmar. De går in i rollen som fantasiperson och 
utrycker också vilken roll personen har i leken. Vid några tillfällen sägs inte vilken roll som 
uttrycks genom fantasi men observatören kan tolka vilken roll de flickorna har i leken. 
Flickorna uttrycker att de är mamma, pappa, lillasyster och storasyster. När de uttrycker 
fantasi genom dessa individer prövas relationer där individerna tar hand om varandra på olika 
sätt, de vårdar varandra. Detta kommer till uttryck när flickorna berättar för varandra vad som 
är rätt och fel att göra när man är lillasyster och storasyster. Det kan också ses när de lagar 
mat och äter tillsammans eller när bäbisdockan tas om hand av Anna, som tycks veta hur 
bäbisen ska tillfredställas med mat, vatten och sömn. Individerna är bra på att organisera 
vardagssituationer i familjelivet. De är slutsatserna som kan göras av flickornas sätt att 
organisera matlagning, dukning och vård av barn i leken.  
 
Pojkarna uttrycker fantasi genom olika sorters individer beroende på i vilken fas leken är. 
Denna tolkning kan göras eftersom pojkarna i båda videoobservationer inleder leken genom 
att uttrycka fantasi genom individer som kan ingå i ett familjeliv. Pojkarna uttrycker inte 
vilken roll de har i leken då de prövar på familjelivet. Pojkarnas roller går inte att tolka av 
observatören. Niklas och Jonas försöker att tillfredställa en bäbisdocka men i motsats till 
Annas vårdande av bäbisdocka vet inte pojkarna hur de ska ta hand om bäbisen. I båda 
videoobservationer finns det pojkar som flinar och vill gömma sig för kameran när de 
uttrycker fantasi genom fantasipersoner som är av vårdande karaktär. De slutsatserna kan 
göras när Jonas håller för munnen och tittar mot kameran då Niklas tycker de ska vara 
”sjöjungfrer”, det är tydligen pinsamt tycker Niklas. Lars uppvisar samma beteende när han 
inspekterar spisen och tittar åt filmkamerans håll och flinar. Pojkarnas sätt att uttrycka fantasi 
genom individer som kan ingå i familjeliv pågår bara under en kort sekvens i båda 
videoobservationer. Pojkarna går snabbt in i roller som Ben 10–bäbisar och snabba, staka 
individer som kämpar om livet på en båt ute på havet. Pojkarna uttrycker sin fantasi genom 
individer som är starka och kämpar mot varandra, mäter sin styrka mot varandra. Att Ben 10–
figurerna även är bäbisar kan ses som ett behov hos pojkarna att trots denna styrkekamp få 
vara bäbis och svag. Pojkarna till skillnad från flickorna uttrycker ett behov av att mäta sin 
styrka genom individer med omänskliga krafter.   
 
 
Observation av flickors lek med könsstereotypa leksaker för pojkar 
 
Barn som videoobserverades var Olga 5 år, Astrid 5 år och Helena 5 år (första 
videoobservationen) samt Wilma 5 år, Anna 3,5 år och Beata 5 år (andra videoobservationen). 
 
Flickorna fick gå in i ett rum där könsstereotypa leksaker för pojkar var utplacerade. Som 
könsstereotypa leksaker för pojkar valdes; järnvägsräls, tåg, motorfordon, bilgarage samt en 
riddarborg med tillhörande riddare liknande män och hästar. I detta avsnitt beskrivs vad som 
hände under de två olika videoobservationerna, som varade ca.30 minuter vid båda tillfällen. 
Flickornas åldrar framkommer men deras namn är fingerade.  
 
I den första videoobservationen går Helena fram till lådan med tågräls och tåg och sätter sig 
på golvet för att bygga en tågbana medan Olga och Astrid går fram till riddarborgen och sätter 
sig framför den. Astrid lägger omkull några av riddarnas hästar på borggården.  
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Astrid: Jag var häst och vaktar sånna här döda. 
 
Hon pekar på de omkullvälta hästarna så att Olga ska se. Olga pekar på några riddare på 
borggården. 
 

Olga: Här är ett möte. 
Astrid: Och den här hästen dödade dom, visst då? 
 

Olga tar en egen häst. Hon lyfter upp den så att Astrid kan se den. 
 

Olga: Och den här hästen var kär i den andra hästen, visst då? 
Astrid: Ja. Och den här var kär i den andra, visst då? 
Olga: Ja. 
Astrid: Och nu kom den och dödar dem. 

 
Astrid tar sin häst och krockar den mot riddarna på riddargården. Astrid vänder sin häst mot 
Olgas häst och låtsas att hästarna pratar. 
 

Astrid: Ah, det är dig  jag vill ha som min käraste. 
 
Astrid sätter in Olgas häst i ett hörn av riddarborgen. Riddare ställs kring hästen för att vakta 
den så att inte Astrids häst ska kunna rädda Olgas häst. 
 

Olga: Min häst kunde flyga. 
Astrid: Och nu blev han (Olgas häst) ledsen för han ville säga att han var    
kär i henne (Astrids häst) och ville gifta sig med henne. 
Astrid: Nu sprang hon (Astrids hästflicka) upp i biltrafik. Men han (Olgas 
hästpojke ) kunde inte ta henne. 

 
Astrids häst är tydligen en hästflicka eftersom flickorna kallar den hästen för hon eller henne. 
Olgas häst är en hästpojke som de benämner med han eller honom. Flickorna väljer att leka 
med riddarhästarna. Riddarna är onda och hästarna hjälper varandra från att vara fångade av 
riddarna. Hästarna är kära men Astrids hästflicka flyger i väg. Astrid säger också att 
hästpojken inte kunde ta hästflickan som sprungit upp i biltrafik.  
 
 Astrid tar sin häst och flyger iväg med den till bilgaraget och låter hästen rida upp på en av 
ramperna där bilar kan köras. Olga kommer efter med sin häst. Helena sitter en bit ifrån Olga 
och Astrid och bygger ett järnvägsspår. Hon tittar upp då och då och observerar vad Olga och 
Astrid gör. Nu jagar Olgas häst Astrids häst nere på golvet genom rummet. Sedan flyger de 
tillbaka med hästarna till bilgaraget igen. 
 

Astrid: Han (Olgas hästpojke) kunde inte flyga upp på de här. 
Olga: Jo, de kunde han. 
Astrid: Så hade han (Olgas hästpojke) köpt den här. 
 

Hon pekar på en bil som liknar en fyrhjuling så att Olga ska se den. 
 

Astrid: Han kunde ju inte komma upp hit för garaget var stängt. 
 
Olga tar sin hästpojke ändå och försöker att nå Astrids hästflicka högt upp i garaget. 
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Astrid: Nej! Olga sluta, det här var hennes hem! 
Astrid: Olga! Du får ta ett annat hem! 

 
Olga går och sätter sig vid riddarborgen. Nu börjar Olgas hästpojke att jaga Astrids hästflicka 
igen men Olgas häst tas till fånga av riddare och sätts i ett fängelse i riddarborgen. Olgas 
hästpojke ropar på Astrids hästflicka för han vill ha hjälp att komma ut.  
 

Astrid: Nu såg han att hon gjorde en volt i luften. 
 
Hästflickan gör en volt i luften och flyger till riddarborgen. Flickorna låter deras hästar mötas 
i ett av tornen på riddarborgen.  
 

Astrid: Så pussades dom. 
 
Olga tar sin hästpojke och stöter den mot Astrids hästflicka. 
 

Astrid: Men! Slå inte hon! 
 
Astrid tar sin häst och reser sig upp. Hon flyger med sin häst genom luften tillbaka till 
bilgaraget. 
 

Astrid: Han (Olgas hästpojke) kunde inte flyga. 
 
Olga tar sin häst och låter den springa på golvet genom rummet fram till riddarborgen. 
 

Astrid: Nu tog han hennes hand. Nu lärde hon honom att flyga (Astrids 
hästflicka hjälper Olgas hästpojke). 
Astrid: Stå på benen och försök hoppa och håll dig där (Astrids hästflicka 
instruerar Olgas hästpojke). 

 
Nu faller Olgas hästpojke till marken och Astrids hästflicka tar emot honom.  
 

Astrid: Kom Olga! Vi ställer upp soldater här vid borgen. Det är sånna 
vanliga dumma. 

 
Olga kommer fram till riddarborgen. Olga och Astrid ställer upp ”vanliga dumma” soldater i 
rad framför riddarborgen.  
 
Astrid reser sig upp med sin hästflicka och flyger i väg med den i rummet. 
 

Astrid: Nu kan han inte flyga. Han ropar ”kom tillbaka”! Till henne. 
 
Astrid vill att Olgas hästpojke ska ropa ”kom tillbaka” till hennes hästflicka. 
 

Olga: Kom tillbaka! 
Astrid: Men hon vill vara i fred. 

 
Astrid tar sin hästflicka och flyger den genom rummet fram till tågrälsen där Helena sitter och 
bygger ihop en lång rad med tågvagnar under tystnad. Olga kommer efter med sin hästpojke. 
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Astrid: Och nu körde tåget på hennes ben.  
Helena: Nu backar den.  

 
Helena backar tåget mot Astrids häst. 
 

Astrid: Olga! Då sa din häst ”Tåg stanna”. 
Astrid: Nu bar han henne på ryggen till nåt började hända.  
Astrid: Hon bodde mycket mysigare än din här. Hästarna bodde här med 
soldaterna. 
Olga: Ja och de (hästpojken och hästflickan) var rädda för soldaterna. 
Astrid: Nää, de var de inte! Soldaterna lyssnade på tjejen (hästflickan), visst 
då? 
Astrid: Och nu var hon ledsen och han såg det. 
Olga: Nä, han vaktar här. Han vill inte jaga längre, han är hemma. 
Astrid: Och nu är hon i presidentpalatset och där kan ingen komma in. Jo, 
bara hästen (Olgas hästpojke) kan komma in och då låg hon här och han 
bar henne, visst då? 
Olga: Ja. 
 

Olga och Astrid bestämmer att de ska flytta sitt hem från bilgaraget till riddarborgen. När de 
flyttat sina hästar till riddarborgen går Helena och sätter sig vid bilgaraget. Hon studerar en 
buss som står vid garaget. Hon tittar på bussens fönster och dörrar, provkör den och bilar som 
hon tar fram och parkerar dem noggrant inne i bilgaraget.  
 
Det centrala i Olga och Astrids lek med hästarna är att de ger uttryck för en relation mellan en 
flicka och en pojke. Dessa slutsatsen kan göras eftersom relationen mellan hästarna handlar 
om kärlek (att ta hand om varandra), död (skador), ont, gott, rätt, fel, hemma och hemifrån. 
Olga och Astrid uttrycker fantasi genom hästflickan och pojkflickan som fantasipersoner. De 
går inte själva in i rollerna som hästar. Denna tolkning kan göras eftersom de benämner 
hästarna med hon och han. Astrids hästflicka speglar en individ som är flicka. Hennes häst 
kan göra en volt i luften som hästpojken ser. Hon räddar Olgas hästpojke och de pussas, men 
hästpojken slår henne så att hästflickan flyger i väg. Astrid låter hästflickan lära hästpojken att 
flyga. Hon vill att Olgas hästpojke ska jaga hennes hästflicka men inte få tag på henne. Hon 
sätter upp nya regler under lekens gång för att begränsa Olgas hästpojke från att komma åt 
hennes hästflicka. Till exempel när hon säger att han köpt en fyrhjuling men inte kan köra upp 
i garaget för att det är stängt. Eller när hon säger att han inte kan flyga.  
 
De slutsatser som kan dras är att Astrid och Olga uttrycker sin fantasi genom 
fantasipersonerna, hästarna. Det centrala i Helenas lek är hennes sätt att organisera tågräls 
inledningsvis. Hon studerar tågrälsen noga och prövar var bitarna ska sitta. Liknande sätt att 
agera har hon när hon noggrant tycks studerar en buss vid bilgaraget. Hon synar bussens 
dörrar och interiör och parkerar bussen rakt och noga i en parkeringsficka. För observatören är 
det svårt att veta hur Helena uttrycker fantasi genom fantasipersoner. De slutsatser som kan 
göras utifrån hennes sätt att agera är att hon är noggrann med på vilket sätt hon organiserar 
lekmaterialet. Liknande noggranna, studerande sätt att hantera lekmaterialet har Anna (i den 
andra observationen). Anna går fram till lådan med järnvägsräls. Hon nynnar på en melodi 
medan hon provar några rälsdelar på golvet. Hon studerar dem, byter delar, provar nya, 
studerar rälsen hon konstruerat, tar fler delar och fortsätter på liknande sätt att konstruera 
järnvägsrälsen på golvet. Anna tar upp två bitar som sitter fast i varandra, hon får inte loss 
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dem. Hon vrider och drar och försöker få loss dem. Hon klarar det inte utan tar en ny del från 
lådan med räls. Anna fortsätter med sitt järnvägsbygge och tar god tid på sig att välja de 
järnvägsdelar hon vill använda till sin järnvägskonstruktion. I motsats till observationen av 
Helenas lek med tågräls uttrycker Anna vad det är hon gör med tågrälsen. Det visar sig att det 
sitter en familj på tåget som ska resa hem. Pappan i familjen är den som kör tåget.  
 

Anna: Jag har gjort en tågräls som leder till mitt X (namn på hemstad). Det 
är jag, mamma och pappa som åker på tåget. Pappa kör det. 
 
Anna: Nu kör han.  

 
Hon ger tåget fart med handen och visar hur pappan kör tåget. Hon går inte in i rollen själv 
utan uttrycker fantasi genom att fantisera om familjen som befinner sig på tåget.  
 
Vilma (i den andra videoobservationen) tar två hästar och två riddare och för dem fram över 
golvet. Hon ångrar sig, ställer tillbaka en häst och sätter i stället de två riddarna på samma 
häst. Vilma sätter försiktigt de två riddarna på varsin häst. Hästarna för hon sakta genom 
riddarborgens port. Hon ställer dem mitt på borggården och väljer sedan en ny häst. Vilma 
väljer ut två nya riddare och sätter dem på en ny häst. Hästen med riddare för hon fram över 
golvet till ett hörn av rummet och sedan tillbaka igen till riddarborgen.  
 

Vilma: Det här är en riddare som bor här. Det finns en ledare också. 
 
Vilma pekar på riddaren och riddarborgen där den bor. 
 

Vilma: De ska rädda prinsessorna som bor där borta. 
 
Hon pekar mot ett hörn av rummet där jag tidigare sett henne leda en häst med riddare på 
ryggen. 
 

Vilma: De (prinsessorna) är fastbundna av faror, farorna har tagit dem. Det 
är de andra som har tagit prinsessorna. De är sånna med blodiga händer. 
Prinsessorna sitter fast med ett snöre på ett träd. 

 
Vilma beskriver fantasipersoner som är riddare som ska rädda prinsessor. De är fastbundna av 
faror med blodiga händer. Hon är noggrann med hur riddarna ska sitta på hästarna och hur de 
ska stå på borggården. Hon studerar riddarna på nära håll. I likhet med Helena (i första 
videoobservationen) och Anna (i den andra videoobservationen) är Vilma noggrann med 
arrangemanget och planeringen av hur lekmaterialet ska placeras. Hon tar tid på sig att sätta 
riddarna på hästryggarna. I likhet med Olga och Astrid (i den första videoobservationen) 
prövar Vilma (i den andra videoobservationen) förhållandet mellan ont och gott i sin lek. Hon 
behandlar även ämnet att ta hand om någon precis som Olga och Astrids hästar gör (i den 
första videoobservationen). Dessa slutsatser kan göras eftersom Vilma låter riddarna rädda de 
fastbundna prinsessorna från farorna med blodiga händer. Det finns även en ledare bland 
riddarna som kan visa att Vilma anser att någon bör leda/organisera arbetet att rädda 
prinsessorna. Vilma uttrycker fantasi genom fantasipersoner utan att gå in i rollen som 
prinsessa eller riddare själv. Dessa tolkningar kan göras då hon talat om dem som ”de som ska 
rädda prinsessorna” och ”prinsessorna där borta i hörnet”. 
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Sammanfattning  
 
Tolkningar av det centrala i flickornas lek med könstereotypa leksaker för pojkar kan visa att 
de uttrycker fantasi genom fantasipersoner där de själva inte går in i rollen som fantasiperson. 
De ämnen som behandlas i leken är kärlek (ta hand om varandra, vårdande), ont och gott, död 
(skador), hemma och hemifrån. Hästarna (Olga och Astrids lek i den första 
videoobservationen) tar hand om varandra genom att rädda och hjälpa varandra på olika sätt. 
Familjen som färdas på tåget förs hem av pappan (Annas tågresa i den andra 
videoobservationen). Riddarna ska hjälpa prinsessorna att bli fria från farorna (Vilmas lek i 
den andra videoobservationen). Slutsatser av flickornas sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner är att fantasipersonerna tar hand om och vårdar varandra. Flickorna uttrycker 
fantasi genom fantasipersoner som ställs inför det goda och det onda (inte Annas tågresa, som 
enligt mina slutsatser handlar om att komma hem till tryggheten ledd av en lokförande pappa). 
Tolkningar av att pröva förhållandet mellan det goda och det onda kan ses som att det goda 
och det onda gör att fantasipersonerna samarbetar och hjälper varandra från faror (vårdande). 
I samtliga sekvenser uttrycker flickorna fantasi genom fantasipersoner som är hemma eller är 
hemifrån (men strävar efter att få komma hem). Tolkningar av flickornas noggrannhet med 
lekmaterialets placering kan visa att de uttrycker fantasi genom fantasipersoner som är 
organiserade individer. Vilma säger att en av riddarna är ledare (i räddningen av prinsessorna) 
vilket kan betyda att Vilma uttrycker fantasi genom en organiserande fantasiperson.  
 
 
Observation av pojkars lek med könsstereotypa leksaker för pojkar 
 
Barn som videoobserverades var Stefan 5 år, Adam 5 år och Liam 4 år (första 
videoobservationen) samt Jonas 4 år, Niklas 4 år och Alex 5 år (andra videoobservationen). 
 
Pojkarna fick gå in i ett rum där könsstereotypa leksaker för pojkar var utplacerade. Som 
könsstereotypa leksaker för pojkar valdes; järnvägsräls, tåg, motorfordon, bilgarage samt en 
riddarborg med tillhörande riddare liknande män och hästar. I detta avsnitt beskrivs vad som 
hände under de två olika videoobservationerna, som varade ca.30 minuter vid båda tillfällen. 
Pojkarnas åldrar redogörs men deras namn är fingerade. 
 
Stefan går till lådan med tåg och tågräls. Han tar med sig tågvagnar till riddarborgen och 
placerar dem i ett av riddarborgens torn. Adam och Liam sätter sig vid lådan med fordon 
bredvid bilgaraget. De studerar fordon och delar upp bilar mellan varandra. Liam får syn på 
fordon som liknar en fyrhjuling. Han börjar köra med den runt garaget på golvet. Stefan går ut 
ur rummet och kommer tillbaka med ett lekhus som han tycker ska sitta ihop med 
riddarborgen. Stefan och Adam tar lekhuset och riddarborgen och börjar skjuta runt dem på 
golvet. Adam tar upp en riddare. Adam uttrycker fantasi genom en fantasiperson som är en 
riddare. Han går till en början in i rollen som riddare. Den tolkningen kan göras eftersom han i 
dialog med Stefan här nedan säger: den här riddaren är jag. Stefans fantasiperson är till en 
början oklar för observatören, men några skjuter sig in i ett hus. Det visar sig snart att Stefan 
uttrycker fantasi genom en riddare som är stark.  
 

Adam: Den här riddaren är jag, för den har långt blått svärd. Nu gömmer 
sig alla riddare här (i riddarborgen) för de ska kriga. 
Stefan: De sköt sig in i huset. 
Stefan: Nu kommer en tjuv, men den här är starkare än den här. 
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Stefan visar två riddare för Adam. Han går ut från rummet och hämtar en stor 
plastburk. 

 
Stefan: Det här ska vara fängelse. 
Adam: Ingen kunde se mig för jag var här. 

 
Adam gömmer en riddare bakom huset. Adam börjar skaka på huset. 
 

Stefan: Han är superstark! 
Adam: Han är jättestark! 

 
Adam slänger i väg riddare i rummet. Liam vänder sig till Adam och Stefan och visar dem en 
bil. 
 

Liam: Är den här snabb? 
Stefan: Ja. 
Adam: Den här riddaren är så stark så. Han kunde lyfta hela huset. 
Stefan: Men, då kom en ännu starkare som lyfte i väg det. 
Adam: Men då bar jag min (borgen) och kraschade den mot din (huset). 

 
Adam lyfter upp riddarborgen och kommer med den mot huset som Stefan står bredvid. Här 
visar Adam genom sitt sätt att utrycka fantasi att borgen och huset har övernaturliga krafter. 
Liam sitter på golvet vid bilgaraget. Han lyfter upp en bil. Liam uttrycker fantasi genom en 
fantasiperson som är en bil. Bilen är jättestor, snabb och stark. Det är tydligen viktigt för Liam 
att ha en bil med de kvalitéerna som kan åka racersnabbt i förhållande till andra bilar. 
 

Liam: Här kommer jättebilen! 
 
Stefan försöker ta den bil som Liam har. Bilen liknar en Formel 1–bil (en sorts tävlingsbil). 
 

Liam: Nää! 
Stefan: Ta den här i stället, den är snabb! 
Liam: Nej. 
Liam: Den här kan åka racersnabbt Stefan. 
Stefan: Den här kan åka snabbare, mina åker så här snabbt. 
Stefan: Hej kompisar! 
Liam: Hej! 
Stefan: Vill du ha glass? 
Liam: Kolla min kör snabbt! Wrom! 

 
Liam håller upp en bil framför sig. Han krockar den mot en bil som Stefan har bredvid sig. 
 

Liam: Min var stark. 
Stefan: Adam, gör så där som Liam gjorde på min bil. För den här bilen vill dö. 

 
Stefan tar en bil och springer runt med den i rummet. Han flyger med den i luften. 
 

Stefan: Den här är stark och flyger. 
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Stefan säger även att en av bilarna vill dö. Han uttrycker fantasi genom en fantasiperson som 
är en bil som är stark och kan flyga men vill dö. Slutsatser av detta kan visa att han ger bilen 
mänskliga egenskaper. Här går han åter igen ur rollen som fantasiperson när han uttrycker 
fantasi. I likhet med Adam och Stefan så blandar Jonas (i den andra videoobservationen) sitt 
sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner. Han går delvis in i rollen som fantasiperson 
men uttrycker även fantasi utan att gå in i rollen som fantasipersonen. Jonas uttrycker fantasi 
genom en fantasiperson, i form av en bil, som är en skurk, som vill bli jagad och som kan 
skjuta och krocka. Även Niklas (i den andra videoobservationen) uttrycker fantasi genom en 
fantasiperson, som är en bil. Bilen vill bli skjuten säger Niklas i en dialog med Jonas (här 
nedan). Niklas uttrycker genom sin fantasiperson, bilen, att han är en individ som kan rädda 
andra. Han säger i dialog med Jonas (här nedan) jag räddar dig, när han förhindrar Jonas bil 
från att krascha. 
 

Niklas: Jonas kolla här! 
 
Niklas tittar i en låda med bilar. Jonas kommer dit och tittar i lådan.  
 

Niklas: Ingen kan ta mig, ingen kan ta mig! 
 
Jonas kryper efter Niklas. Han håller en bil i handen som han kör mot borgen. 
 

Jonas: Det här är en skurk som kraschar med den där. 
 
Han stöter sin bil mot en annan bil. Niklas visar upp en bil för Jonas. 
 

Niklas: Det här är också en skurk. 
Niklas: Jonas, ta mig! Ta mig! 

 
Jonas kör en bil efter Niklas bil. De sätter sig bredvid varandra och pratar om bilarna. 
 

Niklas: Det här är en tjuv, du har två poliser. 
Jonas: Nä, du har poliser. 

 
Jonas och Niklas reser sig upp med sina bilar. De flyger med bilarna i luften och åker med 
dem på väggarna. 
 

Niklas: Ta mig, ta mig! 
Niklas: Jonas, nu kraschar den röda bilen. Krasch! 

 
Niklas störtar bilen mot marken sedan fortsätter han att flyga bilen i luften. Alex tar upp 
fyrhjulingen och tittar på den på nära håll. 
 

Alex: Jag kan laga den lite. 
 
Jonas kommer för att titta på Alex lagning. Niklas kommer springande förbi. 
 

Niklas: Ta mig, ta mig, ta mig! 
Niklas: Jonas, vill du vara med mig? Kolla! Krascha! 
Niklas: Skjut mig Jonas! 
Jonas: Jag skjuter! 
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Jonas och Niklas håller i varsin bil och flyger runt med dem i luften.  
 

Jonas: Å, jag kraschar nästan! 
 
Niklas kommer framspringande till Jonas och sätter sin bil under hans. 
 

Niklas: Det gick bra, jag hjälper dig! 
 
I likhet med Stefan och Adam (i den första videoobservationen) uttrycker Jonas och Niklas (i 
den andra videoobservationen) sin fantasi genom fantasipersoner som är bilar och som står i 
relation till andra bilar. Bilarna jagar varandra, visar styrka och snabbhet när pojkarna 
uttrycker fantasi genom fantasipersoner (bilarna). Bilarna skjuter mot varandra men den ena 
bilen kan rädda den andre (i den andra videoobservationen). Bilarna (i den första 
videoobservationen) är kompisar och den ena bilen bjuder på glass. En av bilarna vill dö. 
 
 
Sammanfattning  
 
Pojkarna varierar sätt att uttrycka sin fantasi genom fantasipersoner. Ibland går de in i rollen 
som fantasiperson och ibland går de inte in i rollen själva enligt mina slutsatser. Jag tolkar att 
det centrala i pojkars lek med könsstereotypa leksaker för pojkar är relationen mellan riddare 
(i den första videoobservationen) eller mellan bilar (i den andra videoobservationen). Enligt 
mina slutsatser uttrycker pojkarna fantasi genom fantasipersoner, bilarna. De är starka, 
snabba, dödar och kämpar mot varandra. Bilarna jagar varandra (i den andra 
videoobservationen). I den andra videoobservationen beskjuter bilarna varandra (kämpar mot 
varandra). I likhet med detta beskjuter riddarna varandra (i den första videoobservationen). 
Pojkarnas sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner visar att fantasipersonerna kan vara 
objekt. De använder sig av bilarna att uttrycka sin fantasi. Som exempel på detta kan huset 
och riddarborgen (i den första videoobservationen) också ses som objekt för pojkarna att 
uttrycka fantasi enligt mina slutsatser. 
 
 
Likheter och skillnader  
 
De slutsatser som kan dras om likheter och skillnader utifrån flickors och pojkars sätt att 
uttrycka sin fantasi genom fantasipersoner beskrivs i detta avsnitt. De likheter som kan ses i 
lek med könsstereotypa leksaker för flickor är att både flickorna och pojkarna uttrycker 
fantasi genom fantasipersoner som ingår i relationer med varandra. Skillnaderna som kan ses 
är vilka fantasipersoner relationerna består av och hur fantasipersonerna agerar. Flickorna 
uttrycker fantasi genom relationer mellan människor. Flickorna går inte själva in i rollen som 
fantasiperson men utrycker vilken roll fantasipersonen har i leken. Flickorna uttrycker att de 
är mamma, pappa, barn, hästpojke och hästflicka, riddare och prinsessor. När de uttrycker 
fantasi genom dessa fantasipersoner prövas relationer där individerna tar hand om varandra på 
olika sätt, de vårdar varandra. Detta vårdande och omhändertagande sätt kommer till uttryck 
när flickorna berättar för varandra vad som är rätt och fel att göra när man är hästpojke och 
hästflicka (i den första videoobservationen). Att hästarna hjälper varandra att fly när de är 
tillfångatagna eller att hästflickan lär hästpojken att flyga visar också att flickorna uttrycker 
fantasi genom fantasipersoner som tar hand om varandra. Riddarnas räddning av de 
fastbundna prinsessorna (i den andra videoobservationen) kan också ses som ett uttryck för 
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fantasipersoner som tar hand om varandra, vårdar varandra. I riddarnas räddning av 
prinsessorna är dock riddarna de som ska hjälpa och ta hand om prinsessorna i motsats till 
hästpojken och hästflickan som turas om att ta hand om varandra. Wilmas sätt att organisera 
riddarna två och två på hästar i räddningen av prinsessorna kan dock visa att Wilma låter 
riddarna ta hand om varandra. Tolkningar av Wilmas sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner (riddarna) som tar hand om varandra visar att de stöttar varandra, två och två 
till häst. Detta kan ses som motsats till om de skulle sitta ensam till häst. Då skulle de vara 
ensamma och på egen hand rädda prinsessorna, utan stöd från en annan riddare. I motsats till 
flickornas sätt att uttrycka fantasi genom vårdande och omhändertagande fantasipersoner 
uttrycker pojkarna fantasi genom fantasipersoner som är starka och snabba och som kämpar 
mot varandra. Pojkarna, till skillnad från flickorna, uttrycker fantasi på ett sätt där de dels går 
in i rollen som fantasiperson och dels inte går in i rollen som fantasiperson. Skillnad som kan 
ses mellan pojkarnas sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner och flickornas sätt att 
uttrycka fantasi genom fantasipersoner (i lek med könsstereotypa leksaker för pojkar) är att 
flickorna använder människor som fantasipersoner och pojkarna använder objekt som 
fantasipersoner. Som exempel på objekt kan bilarna, riddarborgen och huset vara det. I både 
flickornas och pojkarna sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner behandlas död och 
skador. Skillnaden är att flickornas fantasipersoner räddar varandra från död och skador 
(hästpojken och hästflickan eller riddarna och prinsessor) medan pojkarnas fantasipersoner 
(riddarna, bilarna, borgen och husen) försöker skada och döda varandra. 
 
 
Likheter och skillnader i flickors sätt att uttrycka fantasi  
 
Vid jämförelse mellan flickors sätt att uttrycka sin fantasi genom fantasipersoner undersöks i 
detta avsnitt flickornas lek med könsstereotypa leksaker för flickor i jämförelse med 
flickornas lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. En skillnad som kan ses i 
videoobservationerna är om flickorna går in i rollen som fantasiperson eller inte går in i 
rollen. Samtliga flickor går in i sina roller som fantasipersoner när de uttrycker fantasi i lek 
med könsstereotypa leksaker för flickor. I lek med könsstereotypa leksaker för pojkar 
uttrycker de fantasi genom fantasipersoner utan att själv gå in i rollen. I lek med 
könsstereotypa leksaker för flickor går de in i sina roller och har även förmågan att fantisera 
om personer som inte syns (osynliga fantasipersoner) men finns med i leken (de tre som ska 
komma på middagsbjudning i första videoobservationen och låtsaskillkompisen som ska hälsa 
på i den andra videoobservationen). En annan skillnad är att flickorna prövar begreppen döda 
och skada i lek med könstereotypa leksaker för pojkar. De likheter som kan ses i flickornas 
lek med könstereotypa leksaker för flickor och i lek med könsstereotypa leksaker för pojkar är 
att de uttrycker fantasi genom fantasipersoner som ingår i relation med varandra. Med detta 
menas relationen mellan mamma och barn, storasyster och lillasyster, hästpojke och 
hästflicka, riddare och prinsessor. Relationerna mellan dessa fantasipersoner är 
omhändertagande, hjälpsamma och vårdande. Fantasipersonerna befinner sig i hemmet eller 
är på väg hem. En likhet som kan ses är också att flickorna uttrycker fantasi genom 
fantasipersoner som har förmåga att organisera på olika sätt. De organiserar arbetsfördelning i 
vardagsbestyr (könsstereotypa leksaker för flickor) men också i rälsbygge och i räddning av 
prinsessor (könstereotypa leksaker för pojkar) 
  
 
 
 
 



 

 39  

Likheter och skillnader i pojkars sätt att uttrycka fantasi  
 
Vid jämförelse mellan pojkars sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner undersöks i 
detta avsnitt pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker för flickor i jämförelse med pojkarnas 
lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. Samtliga pojkar går in i sina roller som 
fantasipersoner i sitt sätt att uttrycka fantasi i lek med könsstereotypa leksaker för flickor, men 
de uttrycker inte vilken roll de har i leken när leken inledningsvis handlar om att uttryck sin 
fantasi i familjerelationer och familjesituationer. Pojkarnas sätt att gå in i rollen som 
fantasiperson men inte uttrycka vilken roll de har kan ses när Lars, Liam och Stefan 
inspekterar spisen. Det kan också ses när Jonas, Niklas och Adam delar upp mat som de ska 
äta eller när Jonas och Niklas tar hand om bäbisdockan (när de leker med könsstereotypa 
leksaker för flickor). När de uttrycker fantasi genom fantasipersoner i lek med könstereotypa 
leksaker för pojkar går de in i rollen som fantasiperson. Fantasipersonen kan vara ett objekt 
som är en bil eller ett hus. Pojkarna benämner bilen eller huset som jag eller du. Kamp är en 
gemensam nämnare i pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker för pojkar och för flickor 
(bortsett från den inledande fasen i lek med könsstereotypa leksaker för flickor när pojkarna 
uttrycker fantasi genom fantasipersoner som kan ingå i en familj). Pojkarnas lek är kamp 
mellan Ben 10–bäbisarna, kamp mellan kämpande starka individer ute på havet i en båt, kamp 
mellan riddare (krig), bilar (jakt) och hus (slåss mot varandra). Slutsatser som kan dras av 
detta är att kamp är något centralt i pojkarnas sätt att uttrycka sin fantasi genom 
fantasipersoner, kamp där de i huvudsak vill mäta styrka och snabbhet mellan fantasipersoner. 
 
 
 
DISKUSSION  
 
I denna del förs en diskussion om flickors och pojkars sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner. Jag drar slutsatser av resultatet i videoobservationerna och jämför slutsatserna 
med studier som tidigare är gjorda angående flickors och pojkars sätt att uttrycka fantasi 
genom fantasipersoner. Jag reflekterar också angående förutsättningar för flickor och pojkar 
att möta vuxenlivet om de under sin barndom utvecklas utifrån stereotypa könsmönster. Med 
det menar jag att flickor och pojkar bör få tillgång till både det som kallas manligt respektive 
kvinnligt när de gör kön. Slutligen ser jag på förskolans roll när det gäller att ge flickor och 
pojkar samma förutsättningar att utvecklas fria från stereotypa könsmönster. 
 
 
Fantasipersoner som ett uttryck för flickors och pojkars fantasi 
 
En väg in i tidig utveckling av könsroll är genom barns lek enligt Carlson och Taylor (2005). 
Genom leken experimenterar barnen med den könsroll de identifierar sig med. Carlson och 
Taylor (2005) framhåller att barn identifierar sig med individer som har samma kön som de 
själva. Denna undersökning visar att flickors och pojkars sätt att uttrycka sin fantasi liknar 
varandra på det sättet att barnen uttrycker fantasi genom fantasipersoner som ingår i relationer 
med varandra. De slutsatser jag kan göra utifrån att barn experimenterar med sin könsroll i 
leken och på det sättet barnen i undersökningen uttrycker fantasi genom fantasipersoner som 
ingår i relation med varandra, är att barnen experimenterar med sättet de ser på könsroller. 
Könsroller som på olika sätt prövas mot andra individers sätt att vara i sin könsroll. Flickorna 
och pojkarna i denna undersökning visar att deras fantasipersoner skiljer sig från varandra på 
så sätt att flickornas och pojkarnas fantasipersoner agerar olika i leken. Carlson och Taylor 
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(2005) menar att det är viktigt att undersöka flickors och pojkars sätt att uttrycka fantasi i lek. 
De menar att undersökningar av barns fantasiuttryck kan visa hur barn förstår könsskillnader. 
För pojkar förekommer oftast fantasipersoner föreställande övernaturliga mediafigurer och för 
flickor förekommer oftast fantasipersoner som ingår i en familj, i ett hushåll, enligt Carlson 
och Taylor (2005). Flickorna och pojkarna i denna undersökning uppfattar den manliga 
respektive den kvinnliga könsrollen på det sättet de uttrycker sin fantasi genom 
fantasipersoner i leken enligt mina slutsatser. Flickornas fantasipersoner har i samtliga 
videoobservationer roller som vårdande individer. Pojkarnas fantasipersoner har roller som är 
starka och kämpar mot varandra. 
 
Freemans (2007) studie visar att föräldrar strävar efter att befria sina barn från könstypiska 
mönster. Studien (Freeman, 2007) visar att föräldrar säger att deras barn ska få möjlighet att 
leka med leksaker oberoende om leksaken är könstypisk för tjejer eller könstypisk för killar. 
Barnen ska även ha möjlighet att leka på ett sätt som inte är könstypiskt framhåller föräldrarna 
i studien. Trots föräldrarnas strävan att befria sina barn från könstypiska mönster uppfattar 
barnen andra signaler från sina föräldrar, signaler om att föräldrarna föredrar könstypiskt 
beteende. Freeman (2007) tror att detta har att göra med vuxnas svårigheter att byta ut de 
mönster de själva utvecklade i sin egen barndom. Jag tolkar detta som att vuxna i dagens 
samhälle kan ha svårigheter att identifiera kön för deras barn. När pojkarna i denna 
undersökning uttrycker fantasi i familjeliknande situationer i lek med könsstereotypa leksaker 
för flickor går de in i rollen som fantasiperson men uttrycker inte vilken roll de har. Enligt 
min tolkning av detta visar pojkarna att de har svårigheter att identifiera sig med individer 
som ingår i familjelivet. Jag drar slutsatserna att pojkarnas manliga förebilder (vilka de kan 
identifiera sig med) antingen inte är särkilt närvarande i barnens familjeliv eller att de manliga 
förebilderna själva kan ha svårt att hitta sin plats i familjelivet. Med svårigheter att hitta sin 
plats i familjelivet menar jag att fäderna har svårigheter att byta ut de könsmönster de själva 
utvecklade i sin barndom i enighet med Freeman (2007). Även om viljan finns att förändra 
dessa könsmönster kan det gamla könsmönstren som finns hos männen förhindra och stoppa 
chansen att bryta stereotypa könsmönster. Flickorna i denna undersökningen, uttrycker fantasi 
genom fantasipersoner som tar hand om varandra och som förekommer i familjelivet. Jag 
tolkar det som att de identifierar sig med den typen av individ. Flickornas förmåga att uttrycka 
vilken roll de har i leken som handlar om personer i familjelivet visar enligt mina tolkningar 
att deras kvinnliga förebilder har lätt att hitta sin plats i familjelivet. Detta kan ses som en 
motsats till pojkarnas manliga förebilder som enligt mina tidigare slutsatser visar svårigheter 
att hitta sin plats i familjelivet.  
 
Harters & Chaos (1992) studie visar enligt Carlson och Taylor (2005) att flickors och pojkars 
sätt att uttrycka fantasi kan tolkas utifrån hur kompetent barnet gör en fantasiperson. De 
menar att barn skapar en fantasiperson som är mer eller mindre kompetent i jämförelse med 
barnet själv, som ett eget ideal att identifiera sig med. Barnet identifierar sig med den individ 
de själva vill leva ut som i leken säger Harter och Chao (1992) enligt Carlson och Taylor 
(2005). Om barnet inte går in i rollen själv, utan uttrycker sin fantasi genom en leksak så kan 
leksaken ses som ett separat väsen av barnet själv enligt dem. Leksaken ges de egenskaper 
barnet själv kan identifiera sig med. Om jag ser till barnen i denna undersökning ger flickorna, 
i lek med stereotypa leksaker för flickor, sina fantasipersoner vårdande, omhändertagande och 
organiserande kompetens. Flickorna ger fantasipersonerna i lek med stereotypa leksaker för 
pojkar liknande kompetens. I den inledande fasen i pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker 
för flickor uttrycker de sin fantasi genom fantasipersoner inom familjelivet. Dessa 
fantasipersoner ges ingen identitet (som jag skrev tidigare). Om jag ser till vilken kompetens 
dessa individer har så kan Niklas och Jonas försök att tillfredställa bäbisdockan ses som 



 

 41  

osäkra individer. När pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker för flickor ändrar riktning 
och bli kamp mellan starka fantasipersoner som kämpar mot varandra ges fantasipersonerna 
ny kompetens. De blir starka, snabba och kämpande. De slutsatser jag gör av flickornas och 
pojkarnas sätt att ge fantasipersoner kompetens i min undersökning är att de själva vill leva ut 
den rollen. Pojkarna vill leva ut rollen som stark, modig och kämpande individ. Flickorna vill 
leva ut rollen som vårdande, omhändertagande och organiserande individ. Om jag ser till Ben 
10–bäbisarna (i pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker för flickor) utifrån kompetens kan 
det tolkas som att pojkarna vill leva ut rollen som starka, modiga och kämpande individer, 
men också som svaga hjälplösa bäbisar. Det kan kopplas ihop till mina tidigare slutsatser om 
pojkars svårigheter att identifiera sig med individer som ingår i familjelivet. Med detta menar 
jag att deras manliga förebilder inte själva vet hur de ska vara i sin roll som man. I motsats till 
denna tolkning kan det även betyda att pojkarna identifierar sig med manliga förebilder som 
kan visa både styrka och svaghet och därför vill pojkarna leva ut denna roll.  
 
 
Lek som verktyg när flickor och pojkar gör kön 
 
I reflektionerna här ovan angående hur flickor och pojkar uttrycker sin fantasi genom 
fantasipersoner kan mönster upptäckas. Flickorna ger sina fantasipersoner kompetens som 
vårdande, omhändertagande och organiserande. Oberoende av lek med könsstereotypa 
leksaker för flickor eller lek med könsstereotypa leksaker för pojkar handlar flickornas lek om 
individer som kan tillhöra en familj och som är vårdande, omhändertagande och 
organiserande. De ger fantasipersonerna denna kompetens och därmed är det enligt Carlson 
och Taylor (2005) ett ideal som flickorna vill leva upp till. Pojkarnas fantasipersoner ges till 
största del egenskaper som starka, snabba och kämpande. I motsats till dessa fantasipersoners 
kompetens kan osäkra fantasipersoner även ses när pojkarna uttrycker fantasi genom 
fantasipersoner som ingår i familjelivet.  
 
Welén (2003) framhåller att dagens samhälle ställer stora krav på oss människor för att kunna 
möta morgondagens krav. Hon menar att skolan har en betydande roll då det gäller att hjälpa 
barn att förvärva de kunskaper som efterfrågas av samhället. Samhällets efterfrågan och krav 
på människors kompetens är viktiga att utgå ifrån när pedagoger undersöker barns 
fantasipersoner enligt min tolkning. Om barn uttrycker kompetens som vårdande, 
omhändertagande, organiserande, osäker, stark, snabb eller kämpande (mot andra individer) 
bör pedagoger fundera, enligt mina slutsatser, om det är de kompetenser samhället efterfrågar. 
Pedagoger bör även reflektera om det är de kompetenser som läroplanen efterfrågar. I Lpfö 98 
står det bland annat att stereotypa könsmönster ska motverkas. Hur kan stereotypa 
könsmönster motverkas med utgångspunkt i barns fantasipersoner? Folkman och Svedin 
(2003) säger att leken är det viktigaste för människan när det gäller vår utveckling. De 
framhåller att lek stärker barns bild av vem de är. Om lek stärker barns bild av vem de är så 
drar jag slutsatserna att pedagoger bör anta ett medvetet förhållningssätt till lek som 
pedagogiskt verktyg. I likhet med Welén (2003) tror jag att ett lekpedagogiskt arbetssätt som 
instrument kan vara en lösning för att förbättra skolans och förskolans möjligheter till att 
kunna hjälpa barn att lära sig de kunskaper som efterfrågas av samhället.  
 
Jag föreslår att vi ser på hur flickorna och pojkarna leker i denna undersökning med 
utgångspunkt i hur de uttrycker fantasi genom fantasipersoner. Flickornas fantasipersoner är 
vårdande, omhändertagande och organiserande och de lever ut detta i både lek med 
könsstereotypa leksaker för flickor och i lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. Jag 
föreslår att pedagoger ska inspirera flickornas fantasipersoner till att vara vårdande, 
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organiserande och starka individer som gör äventyrliga resor. Resor där de ger sig i väg 
hemifrån. Pedagogen bör stödja flickor att uttrycka fantasi genom fantasipersoner som är 
starka även när de är hemifrån. Pojkarnas ideal att leva upp till är starka, snabba och 
kämpande (mot varandra) individer som i motsats till detta blir osäkra och oidentifierade i 
familjelika miljöer. Jag föreslår att pedagoger ska inspirera pojkar att leka familjeliv där de 
tillåts leva ut sin fantasi. Pojkar behöver identifiera sin roll i familjelivet och med stöd av en 
pedagog utveckla rollen de går in i. Med tanke på vad samhället efterfrågar i dag behöver 
även pojkar enligt mina tolkningar ges möjlighet att utveckla vårdande, omhändertagande och 
organiserande kompetenser. Flickor behöver få möjlighet att utveckla en stark självbild och en 
individ som vågar ge sig ut på äventyrliga resor. Slutsatser av min undersökning är att flickor 
och pojkar dels går in i rollen som fantasiperson och dels använder sig av en leksak när de 
uttrycker fantasi. Jag tolkar detta som att pedagoger kan delta i leken och inspirera barnen i 
båda sätten att uttrycka fantasi. Jag ställer mig frågan: Kan riddare och bilar ha egenskaper 
som vårdande, omhändertagande och organiserande? Kan en lillasyster och en mamma ha 
egenskaper som stark och äventyrlig? De svar jag ger utifrån slutsatserna av min 
undersökning är att pedagogen ska utgå ifrån barnens fantasi och förstärka de kompetenser 
hos fantasipersonen/fantasiföremålet som de anser att barnet bör utveckla. Påtvingad lek är 
ingen lek utan lek ska vara en frivillig handling eller sysselsättning säger Huizinga (2004). 
Med tanke på att lek ska vara en frivillig sysselsättning bör pedagoger enligt min tolkning 
utgå från lek som barnet visar intresse för. Jag menar att om pedagogen vill gå in i barnets lek 
på ett medvetet sätt så ska leken vara frivillig. I min undersökning fanns det ett intresse hos 
pojkarna att uttrycka fantasi genom fantasipersoner som kan ingå i familjeliv. Enligt mina 
slutsatser hade en pedagogs medverkan i leken bidragit till att familjeleken kunde fortgå under 
en längre stund. Med detta menar jag att även om ett barn föredrar vissa leksaker så kan 
barnet erbjudas andra sorter av leksaker. Jag menar även att om ett barn föredrar ett sätt att 
uttrycka fantasi så kan barnet uppmuntras att pröva andra fantasiuttryck. 
 
 
Att möta vuxenlivet – vuxna som påverkansfaktorer 
 
Många föräldrar säger att de vill ge både flickor och pojkar samma utbildning och 
erfarenheter för att kunna erbjudas samma karriärmöjligheter (Freeman, 2007). Hur väl 
stämmer då detta påstående överens med de signaler föräldrar ger sina barn om vilket 
beteende de föredrar hos barnen? Freemans studie visar att föräldrar ger sina barn signaler 
som indikerar att de föredrar könsstereotypa mönster oavsett hur positiva föräldrarna säger sig 
vara till icke könstypiskt beteende hos sitt barn. Mina tolkningar av detta är att vi vuxna är 
präglade av könsfördomar och även om vi vill frigöra våra barn från dem så ger vi barnen 
signaler om stereotypa könsmönster. Hur uppkommer dessa fördomar hos oss vuxna? 
Freeman(2007) tar upp media som en påverkansfaktor till könsstereotypa mönster. Jag tror 
precis som hon tror att media är svår att värja sig mot. Media som till exempel TV, tidningar, 
och internet finns närvarande i många hem. Slutsatser som kan göras är att vuxna och barn 
påverkas av media. Den förändring som kan göras angående våra fördomar är att anta en 
medveten inställning till medias påverkan enligt mina tolkningar. Kan denna undersökning 
visa vad de vuxna i barnens närhet har för könsfördomar? Detta är en tolkningsfråga. Jag tror 
dock att det finns stora möjligheter att de vuxna i barnens närhet har påverkat och påverkar 
barnen med sina könsfördomar. Jag föreslår att pedagoger reflekterar och diskutera med 
varandra angående sina värderingar och fördomar som handlar om könsmönster. Mitt förslag 
till pedagoger är att få syn på egna könsfördomar. Utifrån denna medvetenhet kan sedan 
pedagoger arbeta med att motverka stereotypa könsmönster anser jag. Ett sätt kan vara ett 
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lekpedagogiskt arbetssätt där pedagogen utgår från barns sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner.  
 
Inledningsvis i detta arbete ställdes frågan vem som bär på ansvaret att erbjuda barn leksaker 
och olika sätt att leka på? Detta är en komplex fråga beroende på att det finns många olika 
påverkansfaktorer när det gäller barns leksaksinnehav och leksaksval. I detta arbete har ett 
urval av påverkansfaktorer presenterats. Svaret på frågan om vem som bär på ansvaret finns 
hos varje enskild vuxen. Endast om viljan att förändra finns kan stereotypa könsmönster 
påverkas. 
 
 
Vidare forskning 
 
I mina videoobservationer av barns lek framkom andra mönster än de fantasiuttryck som jag 
utgått ifrån i min undersökning. Andra mönster som framkom var bland annat barnens sätt att 
uttrycka aggression i leken. Till en början var min avsikt att även undersöka flickors och 
pojkars aggressionstaktik i lek med könsstereotypa leksaker. Jag valde dock att avgränsa 
undersökningen till att undersöka barns sätt att uttrycka fantasi. Enligt Ostrov och Keating 
(2004) skiljer sig flickors och pojkars aggressionstaktik när de interagerar med kompisar i fri 
lek. Pojkar använder sig av verbal och fysisk aggression som till exempel att hota andra barn 
eller att vara fysiskt dominanta (Ostrov och Keating, 2004). Flickor däremot använder 
relationsbaserad aggressionstaktik som innebär att de medvetet förstör andra barns sociala 
relationer eller sårar andras känslor (Ostrov och Keating, 2004). Barnen i min undersökning 
visade liknande mönster i deras aggressionstaktik i lek med könsstereotypa leksaker. Jag 
föreslår att vidare forskning undersöker om det finns ett samband mellan barns 
aggressionstaktik och sättet att uttrycka fantasi genom fantasipersoner. Enligt Carlson och 
Taylor (2005) är den största skillnaden i flickors och pojkars sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner flickornas sätt att fantisera om en osynlig fantasikompis. De framhåller att 
pojkarna inte uppvisar något liknande sätt att fantisera om en osynlig fantasikompis. Jag tror 
att det kan finnas ett samband mellan flickornas relationsbaserade aggressionstaktik och 
förmågan att fantisera om osynliga fantasikompisar. Min hypotes är att om flickorna har 
förmågan att fantisera om en osynlig fantasikompis innebär det att de kan sätta sig in i andra 
människors känslor och därmed har större benägenhet än pojkar att använda relationsbaserad 
aggressionstaktik. Det är viktigt att bedriva forskning som undersöker flickors och pojkars 
olika lekmönster. Jag drar de slutsatserna att pedagoger ska ha de rätta verktygen att motverka 
stereotypa könsmönster. Jag menar att om pedagoger får kunskap angående flickors 
aggressionstaktik och kan sätta detta i samband med flickors sätt att uttrycka fantasi genom 
fantasipersoner så finns en möjlighet att påverka när barn gör kön. 
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BILAGA 1 
 
Gävle den 9 oktober 2009 
 
Hej! 
 
Jag heter Therese Söderblom och är utbildad grundskolelärare. För närvarande vidareutbildar jag 
mig till förskolelärare. Jag skriver detta brev för att be om godkännande att ditt barn deltar i en 
studie kring användandet av leksaker där jag har genusperspektivet i fokus. Studien är viktig 
eftersom förskolan enligt läroplanen ska motverka stereotypa könsroller. Syftet med studien är att 
undersöka skillnader och likheter i pojkars och flickors lek med leksaker.  
 
Studien ingår i mitt examensarbete där varken förskolans eller barnens namn kommer att 
användas. Deltagandet är frivilligt. Studien kommer att utföras under två olika tillfällen då jag 
observerar och dokumenterar barnens lek med videokamera. Det filmade materialet och övrigt 
datamaterial kommer att tas om hand av högskolan i Gävle och förvaras konfidentiellt. Det 
färdiga examensarbetet kan du ta del av på Högskolan i Gävles hemsida. 
 
Senast fredagen den 16 oktober vill jag ha ditt godkännande om ditt barn kan delta i studien. 
Brevet kan lämnas till förskolepersonalen som vidarebefordrar det till mig. Nedan sätter du ett 
kryss på lämpligt streck . Skriv sedan barnets namn och signera med underskrift. 
 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien____ 
 
Jag godkänner ej att mitt barn deltar i studien____ 
 
Barnets namn: ___________________________ 
 
Förälder/vårdnadshavare:____________________________ 
 
 
Med tack på förhand! 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta mig gärna:  
Therese Söderblom  
Telefon: XXX 
Mailadress: XXX 
 
Handledare: 
Annie Hammarberg  
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Telefon: XXX 
Mailadress: anehag@hig.se 
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