
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
 
 
 
 

Sara Eriksson 
 

 
Förskolans lekmiljö 

 
Ur ett genusperspektiv 

 
 
 

Pre-school environment 
 

From a gender perspective 
 
 

Examensarbete 10 poäng 
Lärarprogrammet 

 
 
 

 
Datum: 07-01-30 
Handledare: Åsa Söderström 

 



Abstract 
 

Literature is telling us that children between five and six years old are more aware of the 

opposite sex than they were before. Children of this age also tend to know what kind of toys a 

boy should play with and what toys a girl will prefer. I choose to write about this phenomenon 

in the pre-school environment and if the children’s surroundings affect their choice for gender 

specific toys. 

 

I have observed children between four and five years old in their play environment both inside 

the pre-school and also in their outdoor environment. My conclusion is that boys and girls 

most of the time play separate; girls like to play with other girls and boys likes to play with 

other boys. If boys and girls are playing together, they are playing in different kinds of ways, 

the girls are more likely to act like the “mother” during the games and the boys play the 

character of the “father”. 

 

I have also interviewed the pre-schoolteachers to find out if they had thought about the gender 

perspective when they created the indoor and outdoor environments. I found out that they had 

adapted the pre-school environment for both boys and girls together. The children, despite 

sex, are attracted to the play environment in the pre-schools I have visited, so I think the 

teachers, although unaware of the gender perspective, have done a good job to create the 

facilities they have for both boys and girls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 
 

När barnen är ca 4-5 år börjar de kunna könsbestämma andra människor. Pojkar och flickor 

börjar bli medvetna om vad de leker. Detta märks tydligt i deras lekar. Flickor leker prinsessor 

medan pojkarna är brandmän. När jag skrev ett arbete i kursen Lek och lärande studerade jag 

barnens val av leksaker. Jag märkte då att de äldre barnen valde könstypiska leksaker. 

Flickorna valde dockor medan pojkarna lekte med bilar. Jag har nu valt i detta arbete att 

forska vidare om barnens lek med betoning på lekmiljön.  

 

Jag observerade barnen inomhus och utomhus ur ett genusperspektiv. När jag observerade 

barnen tittade jag på vilket material barnen lekte med och med vilka barnen lekte. Jag 

intervjuade även pedagogerna på förskolan för att se hur de såg på barnens lek.  

 

Det jag kom fram till med hjälp av observationerna, var att barnen oftast lekte könsuppdelat 

och om de lekte könsindelat så lekte de på olika sätt. Pojkarna och flickorna tränade även 

olika saker i sina lekar. Pojkarna tränade grovmotoriken med tanke på att de sprang, klättrade 

och utmanade varandra i sina lekar. Flickorna tränade mest finmotoriken i sina lekar då de 

pysslade, rörde i grytor och gjorde andra lugna aktiviteter.  

 

Barnen leker med olika kamrater beroende på vilka som är på förskolan just den dagen. 

Därför lekte pojkar och flickor ibland tillsammans men oftast lekte de könsuppdelat; pojkar 

för sig och flickor för sig. Pojkarna och flickorna använde alla rummen på förskolan. Detta för 

att det fanns lekmaterial som lockade båda könen.  

 

Av intervjuerna fick jag veta att pedagogerna på förskolan inte arbetat utifrån ett 

genusperspektiv i verksamheten. När de t.ex. skapade lekmiljön utgick de ifrån barnen bästa 

istället för att försöka locka båda könen. Det visade sig dock att både flickor och pojkar 

lockades av lekmiljön på förskolan. Jag tycker därför att förskolan uppfyller det som står i 

likabehandlingsplanen. 

 

Mitt syfte med arbetet är att undersöka om lekmiljön, på förskolan, inomhus och utomhus 

påverkar barnens val av lekmaterial och lekkamrat ur ett genusperspektiv. 

 

Nyckelord: Pedagoger, könsmedvetna, lekmiljö, genusperspektiv. 
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1. Inledning 
 

När barnen börjar bli någonstans mellan fem och sex år kan de utan svårigheter 

könsbestämma andra personer. Flickors och pojkars leksakspreferenser börjar nu alltmer gå 

isär. Tidigare utgick lekpreferenserna från rena könsskillnader, men nu bygger de mer 

konsekvent på innerbörden i människors könstillhörighet. Det könstypiska hos leksaker blir 

nu alldeles solklart. Även om många flickor och pojkar fortfarande finner nöje i att leka 

tillsammans börjar de nu ta avstånd från varandras leksaker.1

 

När jag läste kursen Lek och lärande skrev jag ett arbete om barns användning av lekmaterial, 

om det finns några skillnader på pojkars och flickors val och om det finns någon skillnad på 

de äldre och yngre barnens val av lekmaterial. Jag kom fram till att de äldre barnen börjat 

välja mer ”könstypiska” leksaker, att flickorna lekte med det som står för det kvinnliga, t.ex. 

dockor, och att pojkar lekte med det som står mer för det manliga, t.ex. pistoler. Det fanns 

dock alltid undantag där det förekommer att t.ex. en pojke leker med dockor. Detta ansåg jag 

kunde bero på att en leksak var ny på förskolan och alla barnen intresserade sig stort för 

leksaken i början, men att barnen började välja mer ”könstypiskt” efterhand när en leksak inte 

längre upplevdes ny och spännande. Det finns säkert även barn som helt enkelt inte bryr sig 

om deras leksak är ”könstypisk” men min undersökning visade att det var mer sällsynt. 

 

Min undersökning visade också att utbudet av kamrater på förskolan har en avgörande roll i 

frågan om val av leksaker. Ju senare på dagen man kommer, desto färre barn finns det kvar i 

barngruppen. När det inte finnas så många kvar av de lekkamrater barnet brukar leka med, då 

får de försöka leka med någon annan tillgänglig kamrat. En annan syn på lekmaterialet kan då 

uppstå. Är det en pojke och en flicka kvar på förskolan kanske inte pojken längre tycker att 

det är ”töntigt” att leka med dockor (om pojken uppfattade det så innan.) 

 

På min verksamhetsförlagdautbildning (vfu) var det en treårig pojke som hade klätt på sig en 

utklädningsklänning. När han sedan skulle gå till de äldre barnen och leka retade de äldre 

barnen honom direkt för att han bar en klänning och han tog genast av sig den. Det jag såg var 

att de äldre barnen redan var mer instyrda på vad som är ”könstypiskt” än den yngre pojken 

var. Den yngre pojken visste inte att man som pojke inte ”ska” bära klänning vilket de äldre 

                                                 
1 Almqvist (1998)  
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barnen hade full koll på. Efter att ha sett detta väcktes mitt intresse ytterligare för 

genuspedagogik och det är därför som jag valt att forska vidare, på mitt tidigare arbete i 

kursen Lek och lärande, och skriva om hur förskolans lekmiljö påverkar barnen.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 

Läroplanen är förskolelärarens styrdokument. Den finns för att barnen skall få ut så mycket 

som möjligt av förskolan och för att barn och föräldrar ska kunna garantera en likvärdighet i 

verksamheten. Läroplanen poängterar barns lika värde och för att barnen skall komma till en 

trygg förskola som de trivs i.  

 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”2

 

Som vuxen är det viktigt att tänka på hur man beter sig i barngruppen, mot barnen och mot de 

vuxna. ”Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten.”3

 

Det är viktigt att behandla alla lika oavsett kön och bakgrund och att vara medveten om sina 

handlingar. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.”4

 

1.1.2 Likabehandlingsplan 

I april 2006 trädde en lagen i kraft som innebär att all diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder 

förbjuds i förskolan, skolan och kommunens vuxenutbildning. Samtliga förskolor och skolor 

ska ha en likabehandlingsplan där arbetet med att motverka all form av kränkande behandling 

skall beskrivas. 

                                                 
2 Lärarförbundet (2001) s. 26 
3 a.a. s. 32 
4 a.a. s. 29 
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De flesta kränkningar som förekommer utför av barn gentemot andra barn. Men det 

förekommer också kränkningar mellan vuxna och barn. De vanligaste kränkningarna är 

verbala kränkningar av etnisk och sexuell karaktär. 5

 

All kränkande behandling måste förhindras även om alla kränkningar inte är diskriminering. 

Som barn skall du alltid känna att du får ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Med hjälp av 

likabehandlingsplanen vill man värna och främja allas lika värde och allas rätt att bli 

behandlade som individer på lika villkor 6

 

1.2 Syfte 

Syftet med min undersöka är att kartlägga förskolans lekmiljö ur ett genusperspektiv. 

 

1.3 Definition av nyckelord 

Pedagoger: Förskolelärare som jobbar med barn från 3-5 år 

Könsmedvetna: Barn som är medvetna om de två olika könen flicka och pojke.  

Lekmiljö: Förskolans inomhus- och utomhusmiljön på en 3-5 års avdelning.  

Genusperspektiv: Att uppmärksamma vad som är typiskt manligt och kvinnligt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Utbildnings- och Kulturdepartementet (2006) 
6 a.a.  
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2. Litteraturgenomgång 

 
2.1 Förskolebarns val av lekmaterial. 

Små barn har ingen klar uppfattning om det könsrollstypiska hos leksaker, när de väljer leksak 

är valsituationen konkret och lättbegriplig. De väljer spontant leksaker som de är vana att leka 

med.7

 
När barnen börjar bli någonstans mellan fem och sex år kan de utan svårigheter 

könsbestämma andra personer. Flickors och pojkars leksakspreferenser börjar nu alltmer gå 

isär. Tidigare utgick lekpreferenserna från rena könsskillnader, men nu bygger de mer 

konsekvent på innerbörden i människors könstillhörighet. Det könstypiska hos leksaker blir 

nu alldeles solklart. Även om många flickor och pojkar fortfarande finner nöje i att leka 

tillsammans börjar de nu ta avstånd från varandras leksaker.8

 
2.2 Olika faktorer som kan påverkar barnens val av lekmaterial. 

En faktor som påverkar barnens val av leksaker, beror på vilka värderingar barnen har. 

Barnen lär sig ganska snart vilka värderingar som råder i familjen. Man kan i leken dels se 

vilken utvecklingsnivå barnen befinner sig på och dels hur de uppfattar de värderingar som 

råder i familjen. Man kan säga att leken är barnets språk där leksakerna är orden i det 

språket.9

 

Inte minst i media är bilden av vad som är manligt respektive kvinnligt mycket traditionell. 

Svaleryd menar att media skildrar barn genom vuxnas ögon och de skildras därför sällan på 

sina egna villkor. ”Aldrig tidigare har stereotyper varit så illande skära och gulliga för 

flickorna och så mörka och häftiga för pojkarna.”10  

 

Barnens uppfattning om två leksaksvärldar bekräftas tydligt i leksaksbutiker där pojkleksaker 

och flickleksaker exponeras för sig. I leksakshyllan för pojkar kan man bl.a. finna 

leksaksfordon, rymdgubbar och modellbyggen medan flickorna lockas med undersköna 

vuxendockor, ljuvliga dockbebisar eller gulliga mjukdjur. I hyllan med bl.a. ritblock, häftiga 

                                                 
7 Almqvist (1998) 
8 a.a.  
9 a.a.  
10 Svaleryd (2002) s. 73 
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pennor, färger och suddgummin finner man oftast fler flickor än pojkar. Något som däremot 

tycks locka både flickor och pojkar är pussel och spel, de leksakerna kan man kalla för 

könsneutrala. De, och även andra könsneutrala leksaker, kan sägas bryta ner könsvallen 

mellan pojkar och flickor.11

 

Forskare har länge tvistat om det finns några medfödda skillnader mellan könen, utöver det 

fysiska. Förr trodde man att könet låg i kromosomparet men nu har ny vetenskap kommit 

fram till vilka uttryck avvikelser i kromosomuppsättningen leder till och det har nu 

vetenskapligt slagits fast vid att det inte finns några andra skillnader. 12

 

2.3 Pedagogers och föräldrars syn på flickor och pojkar 

Redan som foster, när barnet ligger i mammans mage, talar de blivande föräldrarna till magen, 

och smeker den, på olika sätt om de vet barnets kön. Innan ett barn börjar tala kodar de av 

föräldrarnas förväntningar vilket fortsätter, som på en osynlig räls, genom hela livet.13

 

Tidigt börjar föräldrar med att lära sina barn hur flickor och pojkar skall bete sig, denna 

påverkan får utan tvivel effekter. Spädbarn får olika färger på sina kläder, är det en flicka får 

hon oftast rosa kläder och är det en pojke får han oftast blåa kläder. Redan från tidig ålder får 

de utifrån sitt kön också olika leksaker. Massmedia bidrar även till denna process genom sina 

ofta stereotypa beskrivningar av de två könen. 14

  

Under en flickas uppväxt får hon ofta höra ord som akta dig och var försiktig. När en flicka 

skall göra något står den vuxne iakttagande och uppmanar flickan att vara försiktig och ta det 

lugnt. En pojke kan klättra på stolar och annat medan den vuxne stolt tittar på. Pojkar tillåts 

utveckla ett mod att prova saker medan flickor uppmanas vara försiktiga. Detta avspeglar sig 

också i sagor där den manliga rollen är stark, modig, farlig, medan den kvinnliga rollen oftast 

är försiktig och hjälpsam. Exempel på sådana sagor är Rödluvan, Emil i Lönneberga m.m. Det 

finns dock undantag som t.ex. Ronja Rövardotter och Pippi Långstrump.15

 

 

                                                 
11 Almqvist (1998)  
12 Lärarförbundet (2002)  
13 Wahlström (2003) s. 105 
14 Evenshaug & Hallen (2001) 
15 Wahlström (2003) 
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Som kvinna förväntas man vara samarbetsvilliga, vänliga, omsorgsinriktade och sensitiva för 

andras behov. Män uppmuntras å andra sidan till att tillägna sig en mer instrumentell roll, det 

vill säga, de ska vara dominerande, oberoende, självsäkra, konkurrensinriktade och 

målorienterade. ”Dessa kulturella normer har ofta givit upphov till stereotypa uppfattningar 

om de två könen, det vill säga att flickor i första hand besitter expressiva drag och egenskaper, 

medan pojkarna i första hand har instrumentella egenskaper.”16

 

Observationer av barn och föräldrar i hemmiljö har avslöjat att vissa föräldrar faktiskt 

förbjuder sina barn att leka med leksaker som är avsedda för barn av motsatt kön. Det är 

särskilt pojkar som blir föremål för sådana restriktioner. Flickor ges i allmänhet större 

spelrum när det gäller leksaker. Om flickor leker med pojkar betraktas de gärna som käcka 

och klämmiga. Leker pojkar däremot med flickor bedöms de oftast med skepsis. 17

 

Det finns olika sätt att se på hur könsmönster skapas. I bemötande och samspelet med andra 

formas, enligt Svaleryd 18 ett barns upplevelse av vad det innebär att vara en pojke eller 

flicka.  

Som barn prövar man, och utforskar man olika sätt att bete sig på. De skapar en tyst 

överenskommelse med andra människor utifrån reaktioner och den respons de får av från de 

vuxna. Överenskommelsen handlar om vilka positioner barnet kan inta och vilka positioner 

som är lämpliga endast för pojkar respektive flickor. 

 

Oftast tror man som pedagog att man jobbar jämställt och behandlar barnen lika oavsett kön 

men börjar man observerar förskoleverksamheten ser man att man beter sig på ett visst sätt 

mot flickorna och på ett annat sätt mot pojkarna. 19  

 

2.4 Barnens roller i förskolan 

I bl.a. barnens val av leksaker och lekkamrater ser man könsrollerna barnet har.20

 

                                                 
16 Evenshaug & Hallen (2001) s.283 
17 Almqvist (1998)  
18 Svaleryd (2002)  
19 Wahlström (2003) 
20 Evenshaug & Hallen (2001) 
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Det är under den fria leken som barnen har möjlighet att själv välja inriktning på sina 

aktiviteter och vilka kamrater de skall leka med. I övrigt utsätts flickor och pojkar för samma 

pedagogik, regler och rutiner och har även tillgång till samma material och leksaker. Studier 

har visat att det just i den fria leken som barnen väljer könsstereotypt, dvs. att pojkar leker 

med varandra och att flickor leker med varandra. Barnen väljer även speciella rum att leka i 

och speciella leksaker att leka med. Flickor brukar även vilja leka i närheten av de vuxna.21

 

Flickor brukar leka i närheten av någon vuxen. De tränas till anpassning och försiktighet och 

oftast beskrivs de som hjälpsamma, lyhörda och snälla. I leken och i vuxenledda aktiviteter 

tränar de bl.a. språket, relationer och att ta hänsyn. 22

 

Pojkar leker oftast på distans från de vuxna och är inte rädda för att ta för sig. Deras identitet 

baseras på negativa kommentarer och förmaningar, de får negativ uppmärksamhet. I lekar och 

i vuxenledda aktiviteter tränas deras initiativförmåga, grovmotoriken, ledarskap och hierarki i 

lek.23 Pojkar leker långt ifrån de vuxna, de springer, jagar och tävlar. De är aktiva, högljudda 

och gränsöverskridande i uppträdandet vilket gör att de oftast får mycket tid och 

uppmärksamhet, tyvärr ofta en negativ sådan i form av förmaningar, förbud och irritationer.24

 

2.5 Miljön på förskolan 

Det är inte bara relationerna mellan barn och vuxna som påverkar flickor och pojkars villkor i 

förskolan. Den fysiska miljön, leksaker, litteratur och annat material påverkar även detta. 

Efter att ha granskat barns lekmönster, pedagogiska miljön och material har man lagt märke 

till att det finns ett nära samband mellan rummens organisering och flickor och pojkars lek. 

Man har sett att flickor och pojkar ofta leker på var sitt håll, med olika material och i separata 

rum. I den pedagogiska miljön har rummets materials placering bidragit till att förstärka dessa 

lekmönster. 25  

 
Möbleringen på vår förskola såg ut så att vi hade ett dockrum, ett klassrum, ett matrum och ett 

kuddrum. I dockrummet hade vi spis, diskbänk, en liten matgrupp, husgeråd, dockor med tillbehör, 

utklädningsattiraljer och mjuka djur. I klossrummet fanns byggmaterial av olika slag, actiongubbar, 

plastdjur och bilar. I matrummet fanns spel, pussel, ritpennor och papper samt en läshörna med 

                                                 
21 Svaleryd (2002) 
22 Wahlström (2003) 
23 a.a. 
24 Svaleryd (2002) 
25 Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) 
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böcker. Kuddrummet var tänkt för grovmotoriska lekar som bestod av lekkuddar, hoppdynor och 

filtar för kojbygge. […] När ett nytt barn började hos oss förstod det omedelbart vilket rum som 

passade för just deras kön. Lekmönstret var att killar gärna höll till i klossrummet eller i kuddrummet 

medan flickorna fanns i dockrummet och i matrummet. Ibland kunde vi se flickor i byggrummet men 

vi såg sällan någon kille i dockrummet.26

 

I hopprummet på förskolan brukar man se pojkarna i deras vilda lekar, medan flickorna håller 

sig till dockvrån.27 På en förskola finns det oftast rum som är typiska lekrum för pojkar t.ex. 

rum för kuddar, bilar och rum där det finns ribbstolar i. 28 Dessa rum brukar oftast uppmana 

till att springa och hoppa vilket krävs bra grovmotorik som oftast pojkarna har. I flickors lek 

tränas det sociala mycket och även finmotoriken tränas en del. 29

 
En studie […] visar att uppdelningen mellan flickors och pojkars leksaker är stora – och att 

uppdelningen har blivit större de senaste åren. Enligt studien förväntas pojkar leka med yrkesredskap, 

transportmedel och verktyg. Flickornas leksaker ser inte oväntat precis tvärtom ut: här handlar det om 

babydockor, hushållsredskap och sådant som har med omsorg och skönhet att göra. 30

 

2.6 Problemprecisering 

Hur använder pojkar och flickor förskolans lekmiljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) s. 105 ur Olofsson (2006) 
27 Knutsdotter Olofsson (1990) 
28 a.a. s. 103 
29 Wahlström (2003) 
30 Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) s. 65 
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3. Metod 

 
3.1 Urval 

Jag gjorde min undersökning på en förskola i mellansverige. På avdelningen jag undersökte 

var det barn mellan 3-5 år men jag valde att observera de barn som var mellan 4-5år. 

Anledningen till att jag valde de äldre barnen är för att jag i en tidigare undersökning sett att 

barn i den åldern börjar välja mer könstypiska leksaker.  

 

3.2 Bortfall 

På förskolan finns det sammanlagt fem flickor och åtta pojkar. Eftersom jag observerade 

barnen olika dagar så är bortfallet mycket varierande men alltifrån 3-10 barn var borta varje 

tillfälle jag observerade.  

 

Jag valde att intervjua tre pedagoger och alla ställde upp på min intervju.  

 

3.3 Genomförande 

För att informera föräldrarna satte jag upp en lapp på förskolans dörr. Där stod det att jag 

skulle observerar miljön på förskolan under 2 veckor. Jag hade även skrivit att jag inte 

observerar något speciellt barn utan vad barnen leker med och vilka de lekte med. Ifall 

föräldrarna hade synpunkter på detta så fick de höra av sig till mig eller någon av 

pedagogerna. Till pedagogerna hade jag sagt att jag observerade miljön på förskolan ur ett 

genusperspektiv.  

 

3.4 Genomförande av inomhus observationer 

För att undersöka vilken betydelse miljön har för barns val av lekmaterial startade jag min 

undersökning med att observera rummen på förskolan. I dessa observationer utgick jag från 

följande frågor: 

• I vilka rum brukar flickor respektive pojkar leka? 

• Vilka platser och aktiviteter föredrar flickor respektive pojkar på förskolan? 
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Denna mall har jag tagit delar av ifrån boken Utbildnings- och Kulturdepartementet.31 Det 

utfördes ett ”våga bryta mönster” projekt i västra Götaland under 2001 till 2003. Syftet med 

detta projekt var att personalen i arbetslagen skulle få ökad kunskap om jämställdhet i 

förskola och skola. Personalen skulle använda sig av olika metoder för att utveckla arbetet 

med jämställdhet i verksamheten där de då bl.a. använde sig av dessa punkter som 

utgångspunkt vid observationer.  

 

Jag har genomfört en strukturerad observation genom att utgå från kategorischema där jag 

observerade, från rum till rum, vilket kön det var på barnen i rummen. Jag observerade barnen 

under 23 tillfällen, 5 minuter per tillfälle. Eftersom jag undersökte miljön inomhus på 

förskolan krävdes det att barnen vistas i inomhusmiljön.  

 

3.5 Genomförande av utomhusobservationer 

Då jag observerade utomhusmiljön observerade jag: 

• Vilka barnen lekte med. 

• Vilket material de använde.  

• Vad de lekte.  

 

Jag observerade utomhusmiljön vid 28 tillfällen, 3 minuter per tillfälle. Under mina 

observationer förde jag dagboksanteckningar utifrån dessa kategorier. Jag använde mig av en 

halvstrukturerad observationsform. Detta för att se hur könsindelat de leker utomhus och om 

leken är könstypisk.  

 

När jag observerade barnen utgick jag från översiktsobservationer, vilket jag hämtade ideér 

från ur Løkkens bok32. Jag observerade var barnen befanns sig under en viss tid och vilka 

barnen lekte tillsammans med samt vad de lekte. Jag valde denna typ för att jag tyckte den 

passade inte i mitt sätt att observera. Med översiktsobservationer fick jag med det jag ville 

observera.

 

Jag observerade inomhusmiljön under en vecka, då alla rummen på förskolan var lediga. 

Detta för att jag skulle få med alla rummen i mina observationer. Jag observerade även 

utomhusmiljön, under en veckas tid, då de äldre barnen var ute och lekte, pojkar som flickor. 
                                                 
31 Utbildnings- och Kulturdepartementet (2006) s. 80 
32 Løkken (1995) s. 51
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Detta för att få ett mångfald bland mina observationer. Under båda observationerna var jag 

icke deltagande.  

Jag har valt att observera barnen för att jag på lättaste sätt skulle kunna se vilka rum flickor 

och pojkar brukade leka i.  

 

3.6 Genomförande av intervjuer 

Jag valde att intervjua, de tre pedagogerna på förskolan, för att få reda på vad de ansåg om det 

jag sett när jag observerade barnen. Jag ville även veta ifall pedagogerna arbetat utifrån ett 

genusperspektiv. Intervjuerna var strukturerade; redan förvalda frågor, med tre rubriker: 

• Vilka tankar ligger bakom lekmiljön, inomhus/utomhus? 

• Hur ser du på pojkars och flickors lekar? 

• Tränar pojkar och flickor olika saker i deras lekar? Hur gör ni i så fall för att 

kompensera för det? 

Jag valde att göra en strukturerad intervju för att pedagogernas lätt skall kunna hålla sig till 

ämnet. Trost 33 anser att detta är ett bra sätt att genomföra en intervju på om man vill att 

ämnet skall vara klart för pedagogerna. Jag valde även att intervjua pedagogerna en och en 

eftersom det annars, vid gruppintervjuer, kan bli så att den mest erfarne pratar vilket Trost 34 

även tar upp i sin bok. Pedagogerna fick se intervjufrågorna innan eftersom de ville det. Jag 

satt med min handledare och formulerade frågorna så det passade till min undersökning.  

Varje intervju tog ca en halvtimme att genomföra. Jag förde anteckningar under intervjuerna 

och renskrev dessa när jag kom hem. 

 

3.7 Pedagogerna erfarenheter 

En av pedagogerna är fast anställd och har arbetat på förskolan i 7 år, totalt har hon arbetat 9 

år inom förskolan. De andra två pedagogerna är vikarier. Den ena har arbetat på förskolan i 8 

½ månader, och totalt har hon arbetat 9 ½ månader inom förskolan. Den andre började arbeta 

på denna förskola det när hon var färdigutbildad och har totalt arbetat där i 10 ½ månader. 

 

3.8 Etik 

I mitt arbete har jag valt att inte namnge någon pedagog, detta för att skydda pedagogens 

identitet.  

 
                                                 
33 Trost (2005)  
34 a.a.  
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4. Miljöbeskrivning som grund för observationerna 

 
I min undersökning började jag med att observera lekmiljön inomhus. Sedan observerade jag 

utomhusmiljön och jag avslutade min undersökning med att intervjua personalen. För att man 

skall förstå mina inomhusobservationer kommer jag härmed att beskriva miljön inne på 

förskolan. 

 

På förskolan fanns det sex lekrum. Jag har observerat rummen för att se vilka leksaker barnen 

lockas av i de olika rummen. Ett av dem kallar jag för ”dockvrån”. Skulle jag vara barn och 

leka i rummet skulle jag laga mat, på den lilla spisen, till mina vänner och sedan bjuda dem, 

vid det lilla bordet. Sedan skulle vi alla klä ut oss med utklädningskläder och gå på fest. På 

väg till festen tittar vi in i ”dockskåpet” där vi plockar upp några kompisar. Själva festen äger 

rum i ”soffrummet” (ett annat rum på förskolan.) Där inne kan man slappna av och läsa en 

bok i den sköna soffan. Man kan även gömma sig i garderoben som är täckt med ett skynke. 

Tröttnar man på att vara på festen kan man alltid leka med bilgaraget, tågbanan eller bygga 

med trädklossar som också finns i ”soffrummet”. När festen tagit slut beger vi oss till 

”lekhallen” (ytterliga ett rum på förskolan) där man kan klättra i ribbstolarna och hoppa ner 

på madrassen. Eftersom vi är uppklädda för fest väljer vi att dansa till musiken vi spelar på 

stereon i ”lekhallen”. Efter ett tag blir vi lite leksugna och väljer då att leka med bilar, vilda 

och tama djur, kaplastavar och även brio mek (byggmaterial av träd som man kan skruva 

ihop.) Alla dessa leksaker finns i ”lekhallen”.  Efter festen gör vi tackkort inne i 

”målarrummet”. Där har vi tillgång till färger av olika slag och papper, precis vad vi behöver. 

Här skulle vi också kunna välja att spela på datorn men det gör vi inte nu. Vill vi ge en present 

i form av ett halsband så kan man göra det i det ”pysselrummet”. Där har man tillgång till 

pärlor och gummiband som man kan göra halsband av, man kan också sy dukar där om man 

vill. Här finns även en liten magnetisk tavla i detta rum där man kan träna bokstäver och bilda 

ord med magnetbokstäver. Blir man klar före en kompis, med tackkort och ev. present, kan 

man alltid få spela ett spel eller lägga något pussel. Detta går också att göra i ”pysselrummet”. 

Under vår fest på förskolan har vi haft nytta av alla de sex lekrum som jag använt vid mina 

observationer av barns lek. 
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4.1 En kort sammanfattning av förskolans rum och lekmaterial 

Dockvrå – spis, litet bord och utklädningskläder. 

Dockskåpet – rum med ett dockskåp även kontor för personalen. 

Soffrum – Soffa, böcker, bilgarage, tågbana, trädklossar och garderob med skynke för. 

Lekhall – Ribbstolar, madrass, leksaksbilar, plastdjur, kaplastavar, brio mek och tillgång till 

musik. 

Målarrum – Papper i olika färger, pennor av olika slag, dator, dataspel, sax och lim. 

Pysselrummet – Pärlor, gummiband, pussel, spel, sy dukar och magnetisk tavla med bokstäver 

till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13



 

 

5. Resultat 
 

5.1 Barns inomhuslek 

I dockvrån lekte flickorna bl.a. av dockorna och plastmaten. Pojkarna lekte bl.a. med 

brandmansdräkten och en blåoverall, från utklädningskläderna. När jag observerade barnen 

satt de vid några tillfällen vid det lilla borde och gjorde ”läxa”, lade pussel och läste bok. 

Oftast var majoriteten av barnen av samma kön men ibland kunde något barn av motsatt kön 

också vara med och leka.  

 

Rummet med dockskåpet var oftast stängt eftersom det också används som ett kontor. Då 

dörren var öppen såg jag sällan några pojkar i rummet. Det var oftast flickorna som lekte med 

dockskåpet med alla dess möbler och figurer.  

 

Under den period jag observerade soffrummet stod det oftast tomt. Då barnen var i 

soffrummet och lekte, läste de en bok eller så var de i garderoben. De som använde rummet 

lite oftare var de yngre barnen, 3 åringarna, de som jag valde att inte observera. 

 

I lekhallen var det oftast barn som lekte. Pojkarna klättrade i ribbstolen och utmanade 

varandra. Flickorna lekte oftast med plastdjuren och kaplastavarna vilket också pojkarna 

ibland kunde göra. Flickorna dansade ibland till musik i detta rum medan pojkarna kunde ha 

på musik men sprang runt i rummet istället, eller klättrade på ribbstolarna.  

 

Då jag observerade målarrummet var det oftast en blandning av de båda könen i rummet. Om 

inte datorn var på satt barnen oftast och ritade i detta rum, både pojkarna och flickorna. Då 

datorn var på samlades de båda könen runt skärmen för att iaktta något barn som spelade. 

Pysselrummet var också ett könsneutralt rum. Här brukade både flickor och pojkar lägga 

pussel, spela spel eller rita.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

Det jag fått ut av mina observationer är att det på förskolan finns lekmaterial i varje rum som 

lockar båda könen. Undantaget var rummet med dockskåpet i där de äldre pojkarna inte 
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brukade leka. En annan sak som jag uppmärksammade var att flickor oftast lekte för sig och 

pojkarna för sig. Lekte barnen tillsammans så lekte de ändå på olika sätt. Ett exempel kan 

vara att flickorna lekte att de var mammor som tog hand om barnen medan pojkarna var ute 

och jobbade.  

 

5.2 Barns utomhuslek 

På förskolans utomhusmiljö fanns det asfalt barnen kunde cykla på. Det fanns även gungor, 

rutschkanor och sandlådor. Barnen hade tillgång till cyklar av olika slag, hinkar och spadar - 

stora som små, plasttraktorer, sandformar m.m.  

 

Då jag observerade barnen fann jag att barnen lekte mycket könsuppdelat, pojkar för sig och 

flickor för sig. Pojkarna brukade åka cykel, oftast lekte de då att de var brandmän. De 

skjutsade varandra och jagade varandra. Det handlade mycket om tävlingar i olika former, 

t.ex. vem som är snabbast. Under den tiden jag observerade barnen var det väldigt lerigt ute. 

Pojkarna utnyttjade detta genom att gräva ner bilen, eller cykeln som de lekte med, i lera. 

Detta uppskattades dock inte av pedagogerna som sa åt pojkarna att sluta. En annan 

sysselsättning som jag såg pojkarna göra var att hoppa i vattenpölar. Men även detta satte 

pedagogerna stopp för. Pojkarna gungade även ibland. Vid ett tillfälle, då jag observerade, 

gungade två pojkar tillsammans. Efter ett tag så hoppade ena pojken av gungan i farten. Detta 

provade även den andra pojken. När en pedagog fick syn på det sa den till pojkarna att sluta, 

eftersom det kunde sluta illa med att någon fick en gunga i huvudet.  

 

Flickorna brukade leka att de gjorde choklad eller mat. De samlade upp lera och vatten i en 

hink och sedan satt de och rörde i hinken med spaden. Detta kunde de hålla på med under 

längre stunder. Då de inte lekte denna lek kunde de gunga eller cykla. När de valde att cykla, 

cyklade de inte på samma sätt som pojkarna. Pojkarna sprang och skjutsade på medan 

flickorna cyklade i lugn och ro. Vid ett tillfälle utmanade två pojkar, två flickor i en tävling. 

Pojkarna tyckte de skulle tävla om vem som cykla snabbast. Flickorna ville bara vara med på 

tävlingen om de tävlade om den som cyklade långsammast. Det hela slutade med att det inte 

blev någon tävling.  

 

5.2.1 Sammanfattning 

Då jag observerade barnen, i deras utomhusmiljö, fann jag att de lekte mycket uppdelat efter 

kön. Även när pojkarna lekar utomhus stoppades några av deras lekar av någon pedagog 
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eftersom pedagogen ansåg den ”farlig”. Pojkarna tävlade mycket i sina lekar och utmanade 

varandra medan flickorna lekte stillasittande lekar. 

5.3 Pedagogernas syn på förskolans lekmiljö 

Här nedan har jag sammanfattat intervjuerna med pedagogerna. De rågor som jag utgick ifrån 

var: 

• Vilka tankar ligger bakom lekmiljön, inomhus/utomhus? 

• Hur ser du på pojkars och flickors lekar? 

• Tränar pojkar och flickor olika saker i deras lekar? Hur gör ni i så fall för att 

kompensera för det? 

 

5.3.1 Inomhusmiljön 

En av de intervjuade pedagogerna beskrev hur man på förskolan försökt skapa inomhusmiljö 

där rummen tilltalar barnen. I varje rum skulle man tydligt se vilken aktivitet man kunde 

genomföra. Man försökte möblera rummen olika beroende på vilken aktivitet man ville skulle 

finnas i rummen. Ville man att rummet skulle locka till spring undvek man för många möbler 

och ställde de möbler, som skulle finnas i rummet, mot väggen så barnen lätt kunde röra sig i 

rummet.  

 

Materialen i rummen skulle vara lättillgängliga för barnen. Varje rum skulle även se fräscht ut 

och vara fint med gardiner och fina saker. När de konstruerade rummen försökte de tänka på 

vad barnen behöver och vad pedagogerna behöver. Ett rum skulle kunna ha många funktioner. 

Barnen skulle fritt kunna ta några leksaker och sedan välja ett lugnt rum att leka med leksaken 

utan att bli störd.   

 

När ett rum inte tilltalar barnen så har pedagogerna gjort om rummet genom att köpa in nya 

möbler och föremål. 

 

De två vikarierna som arbetar på förskolan har varit med och påverkat inomhusmiljön då de 

ser att den inte alltid fungerat. De har varit med och gjort några småförändringar i form av 

ommöblering, så att barnens lekar inte blir störda. Pedagogerna har tillsammans ändrat på 

miljön under tidens gång, för att se till barnens bästa. De försöker utgå ifrån barnens intressen. 

Slutar barnen intressera sig för vissa leksaker tar pedagogerna bort dem. De tycker att 

lekmiljön fungerar bra men det finns alltid förändringar att göra.  
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5.3.1.1 Sammanfattning 

Pedagogerna har utformat rummen så att materialen skall vara lättillgängliga för barnen och 

att barnen tydligt skall se vilka aktiviteter de kan genomföra i rummen. Vikarierna, som har 

jobbat i ca 1 år, har varit med och hjälpt till att ändra miljön när de inte sett att den fungerat.  

 

5.3.2 Utomhusmiljön 

De intervjuade berättade att i år har förskolan fått pengar för att göra om utomhusmiljön, 

innan dess fick inte pedagogerna påverka miljön så mycket. Pedagogerna har nyligen suttit 

tillsammans och försökt utforma miljön så det utmanar och stimulerar alla barnen. Miljön 

skall vara tilltalande och utmanande med stora ytor. Barnen skall lätt kunna se vad de kan 

göra ute. De skall sätta upp en hinderbana som tränar barnens motorik. De har även placerat 

en lekstuga ute för att locka till lek. Småförändringar har även gjorts så att det blir mysigt. De 

intervjuade pedagogerna tycker det märks på barnen att de tycker om utomhusmiljön för de 

har alltid något att göra när de är utomhus.  

 

Leksakerna som finns ute är funktionella och hållbara. Pedagogerna väljer att ta fram leksaker 

beroende på årstid. T.ex. på vintern använder de oftast pulkor och madrasser.  

 

5.3.2.1 Sammanfattning 

Pedagogerna har inte varit med och påverkat utomhusmiljön så mycket utan det är inte förrän 

nu de fått pengar till att göra det. De ska då försöka utforma miljön så att det tilltalat barnen 

och tränar deras motorik.  

 

5.3.3 Pojkars och flickors lekar 

Pedagogerna anser att pojkarna på förskolan brottades och jagades mycket i sina lekar. De 

leker mycket polis och bygger även en del med lego. Vid en jämförelse säger pedagogerna att 

pojkar oftast leker med lego och konstruktionsbygge. Pojkarna tycker om att bygga på höjden 

t.ex. torn. När flickorna bygger, bygger de mer vågrätt t.ex. rum, hagar m.m.  

 

När jag observerade barnen såg jag att pojkarna lekte mer utmanande lekar i form av att 

klättra högst, hoppa av från en gunga i farten o.s.v. Pojkarna utmanade varandra i sina lekar. 

Pedagogerna hade inte själva tänkt så mycket på detta. En av de intervjuade ansåg att 
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pojkarnas bus och att de härjar mycket beror på vilken personlighet pojkarna har. En annan 

pedagog ansåg att pojkarna kanske behöver utmanande lekar men att man som pedagog oftast 

sätter stopp för dem.  

 

De intervjuade pedagogerna bekräftade många av de skillnader i pojkars och flickors lek som 

jag sett under mina observationer. Något som jag inte såg var att flickorna ibland kunde vara 

med pojkarna och jaga varandra och då i form av en pusslek. Ibland kan flickorna även vara 

med när pojkarna brottas och en pedagog är med. Det händer oftare att flickorna är med när 

de brottas utomhus, än när de brottas inomhus. Något som bara flickorna leker med är 

dockskåpet. 

 

Ibland kan pojkar och flickor leka tillsammans. Det beror lite på barnens personligheter. Två 

av de äldre flickorna brukar leka med de äldre pojkarna ibland. De leker uppdelat av och till 

beroende på vilka barn som är på förskolan. Ibland kan flickorna och pojkarna leka mamma, 

pappa och barn tillsammans. Pojkarna brukar då vara pappan eller poliser. När pojkarna leker 

med bilar kan även flickorna vara med i leken men då leker de med plastdjuren. Barnen 

brukar ibland rita tillsammans.  

 

Pedagogerna anser att det finns en rad könsneutrala leksaker (leksaker som inte riktar sig till 

något speciellt kön) på förskolan som bl.a. cyklarna, gungorna, sandlådan och att rita.  

 

Pojkarna träna mycket grovmotorik i sina lekar medan flickorna tränar mycket finmotorik. 

Flickorna får med sig av det grovmotoriska när de har planerad dans på förskolan och när det 

går till skogen. Finmotoriken får pojkarna när de pysslar, bygger lego och i matsituationen. 

Båda könen tränar den sociala kompetensen i sina lekar. De tränar turtagning, samförstånd 

och ömsesidighet.  

 

5.3.3.1 Sammanfattning 

Pedagogerna har sett att pojkarna brottas mycket i sina lekar. Flickorna leker lugnare lekar 

med t.ex. dockor. Oftast när barnen leker könsuppdelat brukar de leka med könstypiska 

leksaker. Vid de tillfällen de leker tillsammans brukar de fortfarande använda de könstypiska 

leksakerna.  
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6. Diskussion 

 
6.1 Kritisk granskning av min undersökning 

När jag gjorde mina observationer på förskolan ville gärna barnen prata med mig under tiden 

jag observerade. Jag försökte då vara lyhörd till det som hände runt omkring mig och jag 

hoppas att jag inte missade något. När jag observerade utomhusmiljön gick det bättre 

eftersom jag observerade en större yta. Jag kunde därför sitta på längre avstånd och observera 

barnen på håll men ändå så hörde vad de sa till varandra.    

 

Eftersom jag observerade barnen under 2 veckor fick jag bara se en liten del av barnens lekar. 

Barnen leker så mycket mer, ute och inne, än det jag sett. Jag anser trots detta att jag har fått 

en över vad och med vilka barnen leker. Detta ändrar sig förstås beroende på vilket humör 

barnen är på men eftersom jag haft min vfu där vet jag om barnen leker med de kompisar de 

brukar leka med. 

 

Då jag observerade barnen i dockvrån fick några av de barnen lite svårt för att leka när jag 

observerade dem. Jag försökte därför vara så diskret som möjligt så att barnen kunde fortsätta 

leka. Detta ledde till att jag inte kunde se exakt vad de lekte i dockvrån. Jag fick en mer 

översiktlig blick av deras lek i det rummet.  

 

När jag intervjuade personalen på förskolan hade jag tyvärr ingen bandspelare till hjälp. Jag 

fick försöka skriva ner det viktigaste och för att öka tillförlitligheten gick jag i slutet av varje 

intervju igenom intervjusvaren med den personen jag intervjuade, för att se om jag fått med 

hennes tankar. 

 

När jag gjorde mina intervjuer ändrade jag inte något på mina frågor utan använde mig av 

samma frågor under alla intervjuer. Det hade kanske blivit en skillnad ifall jag anpassat 

frågorna efter pedagogernas reaktioner men tyvärr så hade jag inte möjlighet att göra det.  

 

Eftersom det inte finns mycket forskning kring barns utomhusmiljö har jag haft svårt att 

koppla min diskussion, om utomhusmiljön, till någon litteratur.  
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6.2 Resultat diskussion 

6.2.1 Inomhusmiljön 

När jag observerade inomhusmiljön fann jag att det finns lekmaterial i varje rum som lockar 

båda könen. Skillnaden är att barnen använder de gemensamma leksakerna olika. Det fanns 

leksaker på förskolan t.ex. dockor som majoriteten flickorna lekte med, av de äldsta barnen. 

Jag såg även att det fanns material som inte flickorna använde men som pojkarna lekte med. 

Ett exempel på det är brandmansdräkten av utklädningskläderna.  

 

Barns val av leksaker speglar de värderingar som råder i hemmet, på förskolan och i samhället 

i stort 35 På den förskola där jag gjorde min undersökning såg jag en tydlig uppdelning mellan 

pojkars och flickors val av lekmaterial, lekar och lekkamrater. Detta bekräftades också i 

intervjuerna med förskolans pedagoger. Här kan förskolan spela en viktig roll och försöka 

bryta dessa uppdelningar. Jag skulle föreslå att de tar bort könstypiska leksaker då de 

begränsar barnens lekar eftersom de är utformade för att tilltala ett speciellt kön. Med 

könsneutrala leksaker skulle pojkar och flickor få fler gemensamma intressen och 

förhoppningsvis skulle de leka oftare tillsammans. Kanske skulle då pojkarna och flickorna 

inta andra könsroller än mamma och pappa.   

 

Jag fann i mina observationer att flickorna lekte oftast med flickorna och att pojkarna oftast 

lekte tillsammans. Ibland så lekte två flickorna och en pojke tillsammans. Det kan bero på att 

flickorna är kära i pojken och tävlar om hans uppmärksamhet, eller så är det så att de tycker 

om att leka med varandra. I barnens lekar märkte jag tydligt att barnen var väl medvetna om 

vad som är typiskt för de två könen. Ett resultat som väl stämmer med tidigare 

undersökningar av äldre förskolebarns lek 36. Ibland kunde jag höra kommentaren som: 

”Alfons har tjejkläder på sig” och därefter skrattade barnen. Detta visar tydligt på att barnen 

vet vad som tillhör flickor och vad som tillhör pojkar.  

 

På den förskola jag observerade fann jag som sagt var att alla rummen användes av de båda 

könen, fast på olika sätt. I lekhallen brukade de äldre pojkarna klättra i ribbstolarna och 

utmana varandra. Flickorna använde rummet till att leka med plastdjuren eller dansa till 

                                                 
35 Almqvist (1998)  
36 a.a.  
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musik. På denna förskola fanns inte, vilket ibland tycks typiskt för förskolor 37 rum som 

enbart attraherar pojkar respektive flickor.  

Kanske jag hade sett en skillnad ifall rummen varit strukturerade på ett annat sätt. T.ex. om 

det bara fanns dockor i dockvrån och inget annat än en ribbstol i lekhallen, vem vet. Jag såg 

i.a.f. att rummet med dockskåpet bara användes av flickorna, bland de äldre barnen. Detta rum 

är ifrån början ett kontor men efter att de gjorde om på förskolan fick de inte plats med 

dockskåpet så de ställde det då i kontoret. Hade det funnits superhjältar i dockskåpet hade det 

kanske också funnits pojkar där som lekte.  

 

Pojkar leker långt ifrån de vuxna, de springer, jagar och tävlar. De är aktiva, högljudda och 

gränsöverskridande i uppträdandet vilket gör att de oftast får mycket tid och uppmärksamhet, 

tyvärr ofta en negativ sådan i form av förmaningar, förbud och irritationer.38  

 

När jag observerade barnen fann jag att pojkarna oftast lekte aktivt och var högljudda då de 

sprang och jagade varandra. Jag såg dock inte att de lekte långt ifrån de vuxna utan det jag såg 

var att det skapades irritation runt pojkarna då de lekte på detta sätt. Oftast fick de tillsägelser 

i form av: spring inte inne, prata inte så högt o.s.v. Jag tycker det är synd att pojkarnas lek 

förstörs av pedagogerna eftersom barnen lär i sina lekar. Jag skulle vilja påstå att pedagogerna 

stoppar pojkarna i deras utveckling då de säger till dem. Jag förstå pedagogerna om de blir 

irriterade när pojkarna springer runt men istället för att säga till dem kan de styra in dem i ett 

annat rum genom att utgå ifrån det de leker. Leker pojkarna att de t.ex. är flygplan så kan 

pedagogerna säga att pojkarna får flyga över Afrika (lekhallen) istället för Sverige och på så 

sätt skicka in dem i lekhallen.  

 

6.2.2 Utomhusmiljön 

När jag observerade utomhusmiljön blev jag förvånad över hur könsindelat de äldre barnen 

lekte. Pojkarna lekte lekar som krävde bra grovmotorik medan flickorna tränade finmotoriken 

och det sociala. Skillnaden på barnets lekar märktes tydligt då pojkarna utmanade flickorna i 

en cykeltävling där de snabbaste vann. Anledningen till att flickorna ville tävla om vem som 

cyklade långsammast kan bero på att de kände sig besegrade redan innan tävlingen börjat. De 

kanske insåg att de inte hade någon chans att vinna över pojkarna och kom istället på att de 

skulle tävla på deras sätt.  

                                                 
37 Knutsdotter Olofsson (1990) s. 103 
38 Svaleryd (2002) 
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Flickornas lek med hink och spade är för mig en typisk flicklek. Jag kommer själv ihåg hur 

jag som lite brukade laga mat med lera. Pojkarnas brandmanslek är också väldigt könstypisk 

för det könet. Även om det finns några kvinnliga ”brandmän” dominerar ändå männen inom 

det yrket. Pojkarnas lekar var fyllda av utmaningar och tävlingsmoment. Ofta skulle de testa 

något nytt som att gräva ner en cykel, hoppa från en gunga i hög fart m.m. Tyvärr 

medverkade pojkarnas lek till tillsägelser från pedagogerna. Kan detta ha att göra med det 

som Wahlström 39 tar upp i sin bok. Att pojkar får vara utforskande i sin uppväxt medan 

flickorna uppmanas vara försiktiga. Under den tid då jag observerade barnen tänkte jag aldrig 

på hur pedagogerna behandlar pojkarna respektive flickorna. Kanske är det så att pojkarna 

tillåts ta åt sig mer medan flickorna skall vara försiktiga.  

 

 

6.3 Pedagogernas syn på förskolan 

6.3.1 Miljön på förskolan 

Då pedagogerna skapade inomhusmiljön verkade de inte utgå ifrån ett genusperspektiv. De 

försökte istället se till barnens bästa när de konstruerade miljön. Eftersom jag såg att alla 

barnen, oavsett kön, lekte i alla rummen har de ändå lyckats bra, då alla rummen lockar både 

flickorna och pojkarna. 

 

Pedagogerna kommer att göra om utomhusmiljön på förskolan tack vare ett utomhusprojekt. 

De kommer då att konstruera miljön så att barnen tränar grovmotoriken. Jag hoppas att 

flickorna lockas av denna miljö, eftersom de oftast lekte stillasittande lekar med varandra.  

 

6.3.2 Pojkars och flickors lekar 

Pedagogerna hade sett en skillnad på pojkarnas och flickornas lekar. De hade dock inte tänkt 

på att pojkarna blir tillsagda i deras lekar. Det var inte förrän jag nämnde detta för 

pedagogerna som vi kom in på ämnet. En av pedagogerna kallade pojkars ”vilda” lekar för 

buslekar. Den pedagog som hade mest erfarenhet ansåg att pojkarna kanske behöver leka 

”vilda” lekar men att pedagogerna sätter stopp för dem.  

 

Pedagogerna ansåg att flickor och pojkar lekte mycket gemensamt. Detta kan bero på att de 

ser alla barnen, även de yngre som inte jag valt att observera. Det kan också vara så att jag 

                                                 
39 Wahlström (2003) 
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inte såg pojkar och flickor leka tillsammans under den period jag observerade barnen, men att 

de gör det ändå. Jag vill ändå påstå att det finns en skillnad i flickors och pojkars 

gemensamma lek, som jag tidigare har nämnt.  

 

När jag tänker tillbaka på mina undersökningar märker jag hur jag med fler ord kan förklarar 

pojkars lekar medan när jag förklarar flickors lekar är mer fåordig. Detta märktes även på 

pedagogerna när jag intervjuade dem. De beskrev pojkarnas lekar med fler ord än vad de 

gjorde med flickornas lekar. Detta har jag även märkt förekommer i litteraturen. Det finns mer 

skrivet om pojkarnas lekar än vad det finns om flickornas lekar. Kan detta bero på att 

pojkarna är påhittigare i deras lekar eller är det en slump. Eller kanske är det så att det bara är 

jag som uppfattar det så?  

 

6.4 Likabehandlingsplan 

På varje förskola skall det finnas en likabehandlingsplan (bilaga 3). På den förskola jag 

observerade har de kommit med ett förslag på en likabehandlingsplan. Förslaget har skickats 

till rektorn och rektorn kommer att granska planen för att se om förskolan behöver göra några 

ändringar. 

 

I denna förskolas likabehandlingsplan har de tagit med att de använder sig av intervjufrågor 

där barnen får tala om hur de trivs i sin förskolemiljö. Detta tycker jag är en viktig punkt 

eftersom barnen då kan berätta om anser sig behandlas olika.  

 

Barnen skall ha samma rättigheter oavsett kön. Detta tycker jag barnen har på den förskola jag 

varit på. Flickorna och pojkarna väljer lekkamrater och leksaker utifrån olika intressen vilket 

pedagogerna inte kan ändra på. Det de däremot kan göra är att dela in barnen i olika grupper 

så att barnen får bekanta sig med andra kamrater som de vanligtvis inte leker med. Det jag 

tycker är synd är att pojkarna inte alltid får leka sina lekar. Jag tycker att pedagogerna borde 

tänka till lite innan de sätter stopp för pojkarnas lekar. Man skulle kunna säga att pojkarna inte 

blir lika behandlade på så vis eftersom deras lekar inte får fullföljas. Som en av pedagogerna 

sa; de kanske behöver det.  

 

Jag anser att miljön på förskolan lever upp till likabehandlingsplanen eftersom den lockar alla 

barnen. Något som skulle vara intressant att testa är att ta bort alla könstypiska leksaker. Som 

jag tidigare nämnt har flickorna och pojkarna olika intressen p.g.a. de könstypiska leksakerna. 
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Om pedagogerna tog bort dem skulle pojkarna och flickorna troligtvis få gemensamma 

intressen och börja leka med varandra oftare.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Om jag skulle forska vidare om något inom detta ämne så skulle jag vilja prova på att ta bort 

alla könstypiska leksaker, på förskola, för att se ifall barnen leker annorlunda.  
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Bilaga 1 
Exempel på mina observationsscheman.  

 

Inomhusobservation  

Tid:15.20 Datum:14/11 

Lekhallen  Pojkar Flickor 

Ribbstolen  

Plastdjur   4 

Kaplastavar   4 

Plastfigurer 

Bilar 

Brio-mek 

Dansa till musik 

Leka på madrassen 

Annat                                                                       

Antal   4  

 

När jag observerade inomhusmiljön observerade jag antalet flickor/pojkar i rummet och vad 

de lekte med.  

 

Utomhusobservationer 

Tid:15.05 Datum:20/11 

Pojkar: Flickor:3  

Lekmaterial: Hinkar och spadar 

Lek: Har lera och vatten i hinkarna, rör runt med en spade. Lagar mat/choklad. Sitter och 

pratar med varandra.  

 

När jag observerade utomhusmiljön observerade jag vilka barnen lekte med och vad de lekte. 
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Intervjufrågor med stödord 

• Vilka tankar ligger bakom lekmiljön inomhus och utomhus? 

- Hur ser du på den? 

- Hur tycker du den fungerar? 

 

• När jag observerade, observerade jag pojkars och flickors lek. Vilka tankar har du om 

deras lekar? 

- Jag såg att det lekte mycket könsuppdelat, pojkar lekte med andra pojkar och flickorna 

lekte med de andra flickorna. Vad anser du om det? 

- Tycker du man ska göra någonting åt det? 

- Pojkar lekte mer utmanande vilket kan bidra till ”farliga lekar”. Hur ser du på det? 

- Uppträder man som pedagog olika mot pojkars och flickors lekar? 

 

• Tränar pojkar och flickor olika saker i sina lekar? 

– Jag såg att pojkar tränar grovmotorik och flickor tränar finmotorik och det sociala i 

sina lekar. Har ni upplevt det så? 

– Hur gör ni i så fall för att kompensera för det? 
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Bilaga 2 

Brev till föräldrarna 

 
Till alla föräldrar 

Under två veckor kommer jag att observera miljön på förskolan. Jag kommer inte att 

observera något speciellt barn utan vad barnen leker med och med vilka de leker. Om ni har 

några invändningar, hör av er då till mig eller någon av personalen. 

 

Med vänlig hälsning Sara Eriksson  
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Bilaga 3 

Förskolans förslag på likabehandlingsplan 

 
Alla människor har lika värde. Alla ska behandlas på lika villkor, oavsett etniskt ursprung, 

funktionshinder, kön, sexuell läggning eller kultur. 

Vi är skyldiga att arbeta aktivt och motverka kränkande och diskriminerande handling mot 

barn. 

 

För att motverka och förebygga kränkande handlingar arbetat vi på följande sätt: 

• Att vi som personal går in och markerar icke önskevärda beteenden, såsom slag, 

sparkar och bitning. 

• Att vi som personal och barn har ett välvårdat språk. 

• Att personal – personal, barn – barn och personal – barn har ett trevligt bemötande 

mot varandra. 

• Att vi föregår med gott exempel, vi är barnens förebilder. 

• Vi använder oss av intervjufrågor där barnen får tala om hur de trivs i sin 

förskolemiljö. 

• Vi skapar trivselregler som barn och föräldrar är med och utformar. 

• Vi har daglig kontakt med föräldrar om hur dagen har varit. 

• Det ska alltid finnas en vuxen till hands för barnen. 

• De största barnen får tillsammans med personalen utvärdera veckan som gått. 

• För att personal och barn ska hinna se och lära känna varandra delar vi in oss i 

smågrupper.  

 

Om något uppstår handlar vi så här: 

• Samtalar med barnen som är inblandade. 

• Samtalar med hemmet om konflikter inte går att lösa eller om kränkningen fortsätter. 

• Personal kontaktar skolledningen. 

• Möte med personal, föräldrar, (barn) och skolledning. Eventuellt återupprättas ett 

åtgärdsprogram. 

Tillsammans med skolledning kontaktar man de sociala myndigheterna och polisen för 

eventuella rättsliga åtgärder.  
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