
     
 
 
 

                             Examensarbete 
Hösten 2007 

                                          Lärarutbildningen       

     
 
 
 

 

 

Hur leker barn i sin fria lek inomhus 
-sett ur ett genusperspektiv? 

 

 

 

 

 
Författare:  

Marika Clarinsson 
                 Christel Nilsson  

 
Handledare: 

Agneta Ljung-Djärf 
 
 

www.hkr.se 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2



 
Hur leker barn i sin fria lek inomhus 

-sett ur ett genusperspektiv? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Syftet med arbetet är att studera flickors och pojkars lek, fri från pedagogers inverkan. 

Forskningsbakgrunden beskriver skillnader i pojkars och flickors lek samt lekens betydelse för 

barns utveckling. Undersökningen genomfördes på en förskola med en kvalitativ metod, där 

barnen observerades med videokamera. I resultatet framkom vilka tema flickor och pojkar har i 

sin lek, hur de utnyttjar rummet, hur deras fysiska aktivitet beskrivs och vilka leksaker och 

material de använder i leken. Den stora skillnaden som vi kommit fram till är att flickor använder 

kroppen och fysisk aktivitet mindre mångfacetterat än pojkarna.  

 

 

Ämnesord: Flickor, Förskola, Genus, Lek, Pojkar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING OCH BAKGRUND ................................................................................................................... 7 
1.2 SYFTE............................................................................................................................................................ 8 
1.3 DEFINITIONER ............................................................................................................................................... 8 
1.4 DISPOSITION.................................................................................................................................................. 9 

2. FORSKNINGSBAKGRUND ......................................................................................................................... 10 
2.1 VYGOTSKIJS SYN PÅ LEK ............................................................................................................................. 10 
2.2 LEKENS ERKÄNNANDE ................................................................................................................................ 10 
2.3 LEK I VERKSAMHETEN................................................................................................................................. 11 
2.4  SOCIALISATION .......................................................................................................................................... 12 
2.5 FÖRVÄNTNINGAR PÅ POJKAR OCH FLICKOR................................................................................................. 13 
2.6 FLICKOR OCH POJKARS LEK......................................................................................................................... 15 
2.7 MILJÖ - MATERIAL....................................................................................................................................... 16 
2.8 PROBLEMPRECISERING ................................................................................................................................ 17 

3. EMPIRI............................................................................................................................................................ 18 
3.1 METOD........................................................................................................................................................ 18 

3.1.1 Observation ........................................................................................................................................ 18 
3.2 URVAL ........................................................................................................................................................ 19 
3.3 BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSGRUPP .................................................................................................. 19 
3.4 BEARBETNING ............................................................................................................................................. 20 
3.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN............................................................................................................................. 20 

4. RESULTAT – ANALYS................................................................................................................................. 21 
4.1 TEMA SPÄNNING.......................................................................................................................................... 21 

4.1.1 Farliga djur ........................................................................................................................................ 21 
4.1.2 Våld .................................................................................................................................................... 22 
4.1.3 Död ..................................................................................................................................................... 24 
4.1.4 Saga .................................................................................................................................................... 25 

4.2 TEMA STYLING ............................................................................................................................................ 25 
4.3 TEMA KONSTRUERA .................................................................................................................................... 26 
4.4  TEMA ”KISS OCH BAJS”............................................................................................................................... 27 
4.5 TEMA ”SKALL VI LEKA” .............................................................................................................................. 27 
4.6 TEMA OMSORG ............................................................................................................................................ 27 
4.7 SAMMANFATTNING AV RESULTAT............................................................................................................... 28 
4.8 SLUTSATS.................................................................................................................................................... 30 

5 DISKUSSION................................................................................................................................................... 31 
5.1 TEMA .......................................................................................................................................................... 31 
5.2 ANSPRÅK PÅ RUMMET................................................................................................................................. 32 
5.3 LEKSAKER OCH MATERIAL .......................................................................................................................... 33 
5.4 METODDISKUSSION ..................................................................................................................................... 34 
5.5 SLUTDISKUSSION......................................................................................................................................... 35 

6. SAMMANFATTNING ................................................................................................................................... 37 
REFERENSLISTA ............................................................................................................................................. 38 
Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 5



Förord 

 

Vi vill framföra ett stort tack till barnen som har deltagit i undersökningen samt till personalen 

som har låtit oss göra vår studie på förskolan. Vi vill även tacka föräldrarna till barnen som 

gett oss tillåtelse att observera och filma deras barn, vilket har haft en avgörande betydelse för 

att genomföra vår undersökning. Ett stort tack riktas också till vår handledare som har väglett 

oss under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har stått ut 

med oss och hjälpt oss på olika sätt under den här hektiska tiden.  
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1. Inledning och bakgrund 

Arbetet handlar om hur barn leker i förskolan, sett ur ett genusperspektiv. Tidigare 

examensarbete från lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad har undersökt flickors och 

pojkars lek. Sunesson och Östergaard (2004) samt Andersson och Kransberg (2004) belyser 

pedagogers förhållningssätt och bemötande mot flickor och pojkar. Dahl och Johansson 

(2006) har undersökt lekmiljöers påverkan på barns lek ur ett genusperspektiv. Nilsson och 

Persson (2006) har studerat om det finns några skillnader i pojkars och flickors lek där deras 

fokus låg på att jämföra en kommunal förskola med en montessoriförskola. Samtliga arbeten 

behandlar pedagoger på något vis. Vårt arbete kommer att behandla flickors och pojkars lek, 

fri från pedagogers inverkan. Intresset för flickors och pojkars lek uppkom under 

lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning. Vi har där kunnat skönja överlag att barn 

inte leker så stereotypt som den litteratur vi har tagit del av visat. 

 

Regeringen beslutade år 2003 att tillsätta en delegation, vilket hade i uppdrag att se på det 

livslånga lärandet ur ett genusperspektiv. I Statens offentliga utredning (2006) kan man ta del 

av delegationens delbetänkande där de belyser pedagogers brist på kunskap om genusfrågor. 

Att flickor och pojkar får samma förutsättningar är en av faktorerna för att förskolan skall 

utvecklas i den riktning som uttrycks i styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 1998), att 

alla barn möts lika oavsett kön. Myndigheten för skolutveckling (2003) poängterar:  

 
”Skolan ska vara en plats där könsmönster förändras och där grunden läggs för ett framtida 

samhälle med mer jämlika strukturer än dagens. Därför ska alla i skolan arbeta aktivt med 

att utveckla medvetna förhållningssätt till frågor om genus […]” 

(s.35). 

 

 

Intresse för lekens betydelse vidgades under specialiseringskursen ”Lek i pedagogiska 

miljöer” som var ett frivilligt val i utbildningen. Enligt Läroplan för förskolan 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) skall förskolan arbeta medvetet med leken, vilken är viktig 

för hur barn utvecklas och lär. I leken stimuleras barnets förmåga till fantasi, inlevelse, 

kommunikation och samarbete. Barn kan via leken uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter. Det är viktigt att pedagogerna arbetar för en miljö som uppmuntrar till lek. 

Förskolans uppdrag är att utforma verksamheten på det sätt som överensstämmer med 

läroplanens grundläggande värden. Förskolan skall distansera sig mot traditionella 
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könsmönster och könsroller. Stereotypa könsmönster skall inte hindra pojkar och flickor att 

utveckla och prova på könsöverskridande aktiviteter. Pedagogen får inte stärka de 

traditionella könsmönstren i mötet med barnen ( a.a). 

 

De grundläggande demokratiska värderingarna skall spegla sig i skolans verksamhet, där alla 

som arbetar i skolans värld skall visa respekt för varje individs egenvärde och för vår 

gemensamma miljö. Pedagogen skall främja jämställdhet mellan könen, samt hindra barn från 

att kränka en annan individ (skollagen, kap.1 § 2). 

 

Utbildningsdepartementet har upprättat en lag som skall skydda barn i förskolan mot 

diskriminering och annan kränkande behandling på grund av kön. Lagen är även till för att 

främja barns lika rättigheter. De vuxna som arbetar inom förskoleverksamheten är skyldiga att 

upprätthålla denna lag i sitt arbete med barn (skollagen, 1985:1100).  

 

1.2 Syfte 

Hedlin (2006) menar att samhällets struktur, det vill säga den struktur som många i samhället 

önskar där pojkar och flickor bemöts lika oberoende av kön, skall speglas i verksamheten. 

”Skolan kan inte ses som frikopplad från övriga samhället” (s.94). För att nå likvärdigt 

bemötande i samhället, oavsett kön, måste vi börja med de yngre barnen i förskolan. Syftet 

med undersökningen är att studera barns lek inomhus, sett ur ett genusperspektiv. Vi har valt 

att fokusera på leken där ingen pedagog är närvarande och inte direkt kan styra dem. Tanken 

med undersökningen är att detaljstudera pojkars och flickors lek. I leken kan barn spegla sina 

erfarenheter från vardagen. 

 

1.3 Definitioner  

Det finns några begrepp som är centrala i vårt arbete som vi vill tydliggöra och lyfta fram. 

Genus är ett begrepp som beskriver sociala och kulturella betydelser av kön. I olika kulturella, 

sociala och historiska sammanhang visar sig föreställningarna, om vad som är kvinnligt och 

vad som är manligt, olika utslag. Det kan bland annat bero på beteende, sysselsättningar, 

rättigheter och möjligheter. För att förstå genus måste man också se relationen mellan könen 

(Hedlin 2006). Lexin Språkrådet (Lexin.nada.kth.se) benämner Kön som ett begrepp som 

används för att skilja på hona och hane. Könsroller uppfattas som stereotypa mallar om hur 
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man bör vara som man eller kvinna. Könsidentitet beskrivs som en person som själv upplever 

vilket kön de tillhör, det vill säga inga yttre faktorer bestämmer det.  

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis har bakgrunden och syftet med arbetet presenterats, samt definitionen av 

centrala begrepp. I kapitel 2 tas forskning upp i förhållande till syftet och problemformulering 

preciseras. I kapitel 3 beskrivs undersökningsgruppen, val av metod, urval, bearbetning av 

undersökningen, samt etiska överväganden. I kapitel 4 presenteras och analyseras insamlad 

data utifrån frågeställningen. I kapitel 5 diskuteras resultatet och ställs mot aktuell forskning, 

den forskning som har tagits del av under arbetets gång. Slutligen sammanfattas arbetet.    
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2. Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden redogörs den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för 

arbetet. Kapitlet belyser olika delar som berör syftet, socialisation, flickor och pojkars lek, 

lekmiljöns betydelse och problemprecisering.     

 

2.1 Vygotskijs syn på lek 

Vygotskijs (1981) synsätt bygger på en kulturhistorisk teori, där han menar att barn beter sig 

olika beroende på vilken kultur och vilken tidsålder de befinner sig i. Vygotskij beskriver att 

varje barns utveckling skildrar ett barn av sin tid. Lek är inte sprungen ur barns kognitiva 

faktorer, utan leken kommer från barns emotionella och sociala vardag. Barnet är redan vid 

födseln social i sin natur, ju äldre de blir desto större erfarenhet får de av samhällets struktur, 

vilket syns i leken där de tar efter de vuxnas beteende och förhållningssätt. Framförallt i leken 

skapas en potentiell utvecklingszon, där barn leker huvudet högre än sig själva. De kan leka 

med mer komplicerade regler än i vardagen, där de till exempel kan bli starkare och mer 

mogna. Lek är det mest betydelsefulla för barns kognitiva utveckling. Ju mer erfarenhet barn 

har av samhället, desto mer vill de efterleva det i sina lekar.  I leken lär sig barn att bli 

medvetna om vad de gör, samt varje föremåls funktion och betydelse. Genom fantasin 

utvecklas abstrakt tänkande (a.a).   

 

2.2 Lekens erkännande 

Genom Fröbels pedagogik kunde man se leken som mer betydelsefull och att leken var en inre 

drift hos varje barn. Han startade en så kallat lek- och sysselsättningsanstalt där fenomenet fri 

lek föddes. Detta blev föregångaren till vår nuvarande förskola. Leken är en central punkt i 

hans pedagogik, där barn uttrycker sig på ett naturligt sätt. Genom leken utvecklades barnen 

fysiskt, andligt och moraliskt. Om leken skulle utvecklas på bästa sätt fick inte den vuxne 

bland sig i (Lindqvist, 1996). Tullgren (2003) tar upp betydelsen av den vuxnes roll i Fröbels 

pedagogik där Fröbel menar att leken behöver stödjas av den vuxne, likt ett frö som behöver 

vårdas för att blomma. Genom att förbjuda och straffa barnens lust till lek anser Fröbel att 

detta kan leda till allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Fröbel formulerar sig så 

här: ”Ty hela människan utvecklas under leken och visar sig i sina finaste anlag, i sitt inre 

väsen” Barnträdgårdslärarinnorna tog efter Fröbels pedagogik i den första delen av 1900-talet, 
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men fick kritik för att det var allt för vuxenstyrt (a.a). Leken har betraktats som något osynligt 

eller som ett fenomen som skall skilja på bra och dåliga lekar. Exempel på bra lekar var där de 

lärde sig att vara sociala, något de skulle ha nytta av i framtiden (Rasmussen, 1992). 

 

2.3 Lek i verksamheten 

Olofsson (2003) beskriver leken som ett möte mellan den yttre och inre världen. Det barnen 

möter i verkligheten tar de med sig som innehåll när de leker, men handlingen förändras efter 

lekens idé. Hon säger att leken är motsägelsefull och svår att beskriva på ett enkelt vis. I leken 

finns motsatser som är beroende av varandra. Hon menar att motsatserna måste ses 

tillsammans för att förstå leken. Samtidigt som leken är lustfylld kan den innehålla djupt 

allvar. Leken är både verklighet och fiktiv. Den är skyddad av en ram runt det som händer och 

här kan allt ske. Innanför lekramen upplever barnen sin lek på riktigt medan som betraktare 

ser man leken som om den vore på låtsas. Lekförmågan beskrivs som att barnet går in i en 

annan värld, där det finns rikligt med möjligheter. Barnen bestämmer själva när de skall gå in 

och ur denna värld (a.a).  

 

Lillemyr (2002) framhåller att det finns tre orsaker till att barns lek är viktig för den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. En orsak är att leken har ett egenvärde för barnen. Det 

är en viktig del av deras kultur. Olofsson (2003) betonar vikten av att hålla leken vid liv 

eftersom den är så tillfredsställande för barnen att de väjer att avsiktligen avstå från andra 

aktiviteter. Barn får en känsla av frihet och makt i leken där det finns en mängd möjligheter, 

samt vad som helst kan hända. Välbefinnandet som barn får av leken betyder mycket för dem.   

 

Lillemyr (2002) beskriver den andra orsaken till att barns lek är viktig, vilken är att barn 

upplever och lär sig i leken. Det kan vara att experimentera och att använda fantasin, 

därigenom lär de känna sig själva. De blir även skickliga på att föra dialoger med andra. 

Olofsson (2003) menar också att när barnet leker får de möjlighet att öva, pröva, uppleva och 

minnas utan att det medför någon konsekvens. Lekens varaktighet beror på när leksignalen 

tutar för start tills den ger uttryck för avslut. En leksignal är ett fenomen som finns i barnens 

lek och hjälper de att förstå om det är lek eller på riktigt, till exempel att det som sker inte är 

vad det ser ut att vara, det vill säga att barnen inte bråkar utan de bråkar i leken. Leksignalens 

längd beror på barnens uppfattning till lekens varaktighet. Signalen beror också på 

förhållningssättet till verkligheten och tolkningen av det som händer under lekens gång. Lek 
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ger både närhet och distans.  Det barnet leker, har de upplevt men ändå inte, till exempel att 

de har prövat på att vara föräldralös utan att behövt mista sina föräldrar. Genom att barnet tar 

en roll i leken får de närhet till rollfiguren samtidigt som de får distans och kan reflektera över 

den, exempelvis när barnet leker mamma innebär det att vara som mamma och samtidigt bli 

klar över mammans roll, samt få avstånd till den. Olofsson menar genom att upprepa 

upplevelser får barnet distans till dem. Genom att leka samma lek om och om igen kan barnet 

ge utlopp för sina känslor och kan därmed bemästra dem. (a.a.) 

 

Den tredje orsaken till att barns lek är viktig enligt Lillemyr (2002) är att genom leken 

utvecklar barn social kompetens. Detta belyser även Olofsson (2003) då hon menar att leken 

är den största källan till barns sociala utveckling. De viktigaste komponenterna för att tillägna 

sig social kompetens är ömsesidighet och turtagande. För att förstå lekens enorma betydelse 

för socialisationen drar Olofsson en parallell till vuxenlivet. Chefer inom företag och 

förvaltningar får åka iväg och gå dyra kurser för att träna samarbete med sin personal. När 

man är barn får man detta gratis i leken. 

 

Lillemyr (2002) ser kritiskt på att leken som pedagogisk verksamhet inte har utvecklats mer 

då alla vet att leken är viktig för barns utveckling. I förskolan strävar man efter att använda 

olika former av lek. För att kunna nå Läroplanens (Utbildningsdepartementet, 1998) 

strävandemål är det viktigt att variera barnstyrda och vuxenstyrda aktiviteter. Lillemyr (2002) 

uttrycker att det inte får glömmas att leken är en bra metod för lärande. Däremot är Steinsholt 

(1999) kritisk mot att leken är en metod för lärande. Han menar att pedagogerna styr barnens 

lek på detta vis och därför blir inte leken fri. Genom lekpedagogik anser Steinsholt att barnen 

inte får leka här och nu lekar. Pedagogerna kan därför inte bejaka här och nu tillståndet hos 

barnen utan fokuserar på vad de har för nytta i sitt framtida liv. Tullgren (2003) styrker denna 

teori när hon tar upp att barn som har blivit intervjuade ser pedagogerna som ett hinder i deras 

lek. Barnen tycker att pedagogen avbryter leken, sätter regler som inte stämmer överens med 

barnens pågående lek och bestämmer vilka som skall vara med.   

 

2.4  Socialisation 

Rithander (1991) förklarar barns sociala utveckling med att barn gör som vuxna gör. Centrala 

begrepp är identifikation och imitation. Modeller som till exempel föräldrar, lärare och 

kamrater har inflytande på barns sätt att vara och därigenom påverkas deras syn på vad som är 
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”flickigt” och ”pojkigt”. Barn påverkas även av karaktärer de möter bland annat i böcker, 

filmer och reklam. Det är lättare för barnen att identifiera sig med välbekanta förebilder som 

de känner sig trygga med. Förskolans grundtanke är att skapa positiva möten mellan pedagog 

och barn. Vanligtvis identifierar sig flickor med kvinnliga förebilder och pojkar med manliga. 

När de får erfarenhet av detta kan de projicera det på varandra. Förväntningarna i samhället 

hur en pojke/flicka skall vara påverkar hur de sedan beter sig. Flickor önskas vara empatiska, 

lugna och sociala, medan pojkar tillskrivs busiga och livliga (a.a).   

 

Enligt Paulsson och Öhman (Skolverket, 1999) kan socialisation och identitetsbildning ses 

som en process, där mening och struktur av omvärlden skapas av barnen själva. Omgivningen 

är inte alltid den enda bidragande faktorn till att barn blir ”flickiga” och ”pojkiga” utan det 

beror även på att de själva försöker hitta sin könsidentitet. Genom eget intresse strukturerar 

barnen aktivt upp sitt sätt att vara, de tar inte bara intryck från och förväntningar av 

omgivningen. Odelfors (Skolverket, 1999) har en likvärdig syn där hon inte ser könsskillnader 

som något medfött utan något socialt skapande tillsammans med föräldrar, pedagoger eller 

andra barn. Den sociala samvaron där känslor, språk, fantasi och tänkande hjälper till att 

påverka barnets könsskapande. För att stärka barns könsidentitet har förskolan en stor roll 

eftersom den stimulerar hela barnets självutveckling (a.a).      

 

2.5 Förväntningar på pojkar och flickor  

Tallberg Broman (2002) framhåller att redan vid tidig ålder lär sig barn vad som är ”flickigt” 

respektive ”pojkigt”. Genom aktivt utforskande av språk, handling och kommunikation bidrar 

de själva till genusifiering. Tallberg Broman refererar till Andrésens begrepp ”dobbelt 

standard”, där olika situationer tolkas olika beroende på vem som befinner sig i dem. 

Beteende, aktivitet eller prestation bedöms beroende på kön. Exempelvis ses inte pojkars 

skämt med en pedagog på samma sätt som en flickas skämt med en pedagog (Tallberg 

Broman, 2002). Tallberg Broman poängterar att dessa genusmönster är på väg att förändras 

och hänvisar till studier av flickors och pojkars beteende i förskolan.  

  

Pojkar: 

- utnyttjar större utrymme så väl ute som inne, vilket anses mer godtagbart. De tillåts vara mer 

yviga i sina rörelser vilket också förväntas av pedagogerna.    
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- tillrättavisas oftare men samtidigt får de större spelrum i gruppen. Pojkars sätt att vara är mer 

godtagbart när de bryter mot regler och när deras beteende avviker från övriga i gruppen. 

- blir mer positivt bemötta och blir mer hjälpta.   

- kan ibland betraktas som lite senare i sin sociala utveckling.  

- framställs som individer mer än flickor, eftersom de tilltalas oftare vid namn. 

- får oftare frågor och mer taltid. 

- demonstrerar sin maskulina sida för att opponera sig mot kvinnodominansen i förskolan 

(a.a). 

  

Enligt Tallberg Broman (2002) krävs det förebilder för pojkar för att de skall få ett bredare 

perspektiv på olika beteendemönster. Miljö och omgivning, samt förebilder som filmer, 

dataspel och litteratur breddar synen på genusrelaterade mönster (a.a).  

 

  Flickor:  

- avbryts oftare, blir inte tagna på så stort allvar och blir oftare nertystade. 

- är mindre motoriskt aktiva och tar större ansvar.  

- vill oftare vara intill de vuxna i sin aktivitet. 

- har mer tålamod på att vänta.  

- förväntas vara duktiga.  

- stoppas oftare när de är motoriskt aktiva.  

- leker mer lugnt där de visar hänsyn och har mer förståelse kring lekens regler, vilket är mer 

godkänt av personalen. 

- får mindre tid och blir därmed tidigare socialt självständiga (a.a). 

 

Skolverket (1999) tar upp att om barnet lämnas utan pedagog i leken repeterar de könsrollerna 

de har erfarenhet av. De får inte hjälp med nya könsperspektiv och att förhålla sig kritiskt till 

dessa. Leken kan ge upphov till diskussion som leder till att barnen provar andra roller. En 

förskola som inte grupperar barn stereotypt, det vill säga pojkar/flickor och i ålderskategori, 

utan fokuserar mer på leken i sig har de bästa förutsättningarna att vidga barns 

genusperspektiv.     

 

 14



2.6 Flickor och pojkars lek 

Olofsson (2003) pekar på att det finns stora skillnader i pojkars respektive flickors lek, både 

vad de leker med, var de leker och hur de leker. Hon påpekar att barn söker sig till samma kön 

i leken. Skillnaderna i pojkars och flickors lek visas framförallt efter 3-årsåldern. Före tre år 

leker både pojkar och flickor mer lika och mer tillsammans, leken berör oftast vardagslivet. 

Ungefär vid 3-årsåldern söker de förebilder efter sitt kön för att se och söka likheter. Olofsson 

menar vidare att flickor har lättare att hitta förebilder i förskolan eftersom det är ett 

kvinnodominerat yrke. Flickornas lek förändras inte radikalt, de är fortfarande intresserade av 

hem, barn, affär och skola. Även Svaleryd (2003) framhåller skillnader mellan flickor och 

pojkars lek.  Flickor leker helst med en nära vän där hon kan relatera till sig själv. 

Tillsammans med en kompis tränas lyhördhet, anpassning, samspel, hänsyn, medkänsla och 

inlevelse. Svaleryd påstår att flickor handlar målmedvetet och effektivt samtidigt som de är 

medvetna om hur deras handlingar påverkar andra.  

 

Däremot pojkarnas lek förändras efter 3-årsålder enligt Olofsson (2003). Detta på grund av att 

könshormonet testosteron ökar, vilket avspeglar sig i deras lek. Massmedia blir en stor 

inspirationskälla, de leker hjältar som är aktuella för tillfället. Pojkar utmanar varandra i 

tuffhet och våglighet för att se vem som är starkast, vilket resulterar i bus- och springlekar. 

Svaleryd (2003) menar även detta i sin beskrivning av pojkar.  Pojkar leker i stora grupper, 

där hierarkin är stark. De tränar ledarskap, kroppsuppfattning, jagkänsla, initiativförmåga, 

självständighet, mod och styrka. Pojkar leker långt ifrån pedagogen, de springer, jagar, tävlar 

och jämför. De är även aktiva, högljudda och testar gränser.  

 

Löfdahl (2004) har kommit fram till att stor del av flickor och pojkars lekar är gemensamma 

men att de har olika favoritteman. Pojkars favoritteman är stor och liten samt spänning och 

äventyr, medan flickor helst har temat makt och maktlöshet i leken. Löfdahls forskning visar 

att familjelekar som påbörjas av flickor oftast förändras när leken blir gemensam med 

pojkarna, mer spänning och äventyr blir då utmärkande i leken. Trots att pojkarnas tema tar 

överhand är det flickorna som dominerar i leken genom att ge pojkarna order och talar om för 

dem hur de skall bete sig, därigenom får pojkarna en underordnad roll. I den gemensamma 

leken blir det mer variation i lekens innehåll än när pojkar respektive flickor leker var för sig. 

Löfdahl redogör för att flickor inte alltid anpassar sig efter pojkarnas lek som många andra 

forskare har uttryckt (a.a).  
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2.7 Miljö - material 

Olofsson (2003) och Almqvist (1991) påvisar att leksaker alltid har haft stor betydelse för 

barns lek, men inte alltid fabrikstillverkade utan fantasin har fått styra föremålets funktion. 

Olofsson (2003) beskriver lek och leksaker från två synsätt. Det första synsättet enligt 

Olofsson är att samhället producerar leksaker för att styra barnet mot det håll man vill ha i det 

aktuella samhället. Leksaker tillverkas i syfte att träna inför vuxenvälden. Leksaker kan även 

ses som pedagogiska leksaker där olika funktioner är avsedda att tränas. Pysselmaterial är 

oftast inga leksaker utan sysselsättningsmaterial, alltför mycket användning av detta kan leda 

till mindre låtsaslek. Det andra synsättet enligt Olofsson är att barns fantasi sätts i fokus, samt 

att lek och leksaker styrs av behoven att bearbeta upplevelser. Leksaker anpassas efter 

barnens lek och behov. 

 

Den holländske forskaren Kooij (Lindh–Munther, 1989) anser att lek och leksaker är 

beroende av varandra. Det blir ofta ingen lek utan leksaker och leksaker får ingen betydelse 

utan leken. Almqvist (Lindh-Munther, 1989) påvisar att leksaker kan stimulera barns 

nyfikenhet och lust att utforska, till exempel träna, förstå, hantera och behärska olika 

funktioner som en leksak företräder. Hon menar också att leksaker kan fungera som ett 

redskap för barns språk i samspel med andra.  

 

I Statens offentliga utredning (SOU, 2006:75) tas det upp att den fysiska miljön i förskolan 

har stor påverkan på hur barn ser på sin könsidentitet, hur de förväntas göra och bete sig. 

Utformning av rummen och föremåls placering har vad Nordin Hultman kommit fram till stor 

betydelse, det vill säga vilka möjligheter och hinder som finns för barns könsskapande. 

Genom Statens offentliga utredning har man kommit fram till att många förskolor som inte 

arbetar aktivt med genus har könskodade material, vilket är uppdelat i separata rum. I studien 

tas upp ett exempel hur en förskola kan se ut (a.a). 

 
” Möbleringen på vår förskola såg ut så att vi hade ett dockrum, ett klossrum, ett matrum 

och ett kuddrum. I dockrummet hade vi spis, diskbänk, en liten matgrupp, hushållsgeråd, 

dockrum 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 böcker. Kuddrummet var tänkt för 

grovmotoriska lekar som bestod av lekkuddar, hoppdyna och filtar för kojbygge. […] När 
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ett nytt barn började hos oss förstod de omedelbart vilket rum som passade för just deras 

kön. Lekmönstret var att killarna 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 några killar i dockrummet” (SOU, 2006:75) 

 

Utredningen visar att pojkar och flickor leker var för sig med olika leksaker och material i 

enskilda rum. Ovan nämnda stycke förstärker detta beteendemönster. Utredningen har 

kommit fram till att genom att skapa rum i rummet skapas fler möjligheter för flickor och 

pojkar att välja leksaker och kamrater. Genom detta kan man skönja en förändring där de 

leker mer genusöverskridande (a.a).  

 

Rithander (1991) förklarar val av leksaker och lekar som könsbundna. Hon menar att man kan 

se på förskolorna att flickor leker med dockor, damutklädningskläder, ritsaker, pärlor och 

symaterial. Pojkar leker med bilar och byggmaterial som kan användas som svärd och 

pistoler. När pojkar och flickor leker med samma typ av leksaker gör de det könsstereotypt, 

vilket Almqvist (1991) också påvisar. 

 

Almqvist (1991) framför att leksaker har varit uppdelade i könskategorier i alla tider där 

samhället har speglat utbudet av leksaker och hur barn skall leka med dessa. Även Olofsson 

(2003) påvisar att barns leksaker och lekar påverkas av det rådande samhället och dess kultur. 

I vårt samhälle har flickor ledsagats till att leka familjelekar och pojkar till motoriska lekar.  

 

2.8 Problemprecisering   

Forskningsbakgrunden har visat att det finns stor skillnad i pojkars och flickors lek, att de 

redan som små lär sig vad som är ”flickigt” och ”pojkigt”, litteraturen visar att detta beror på 

samhällets förväntningar på dem. Litteraturen belyser även leken, vilket är ett fenomen där 

barn uttrycker sig. Genom litteraturen har funderingar framkommit om det verkligen är så 

stereotypt .  

 

o Vilka tema har flickor och pojkar i sin lek? 

o Hur utnyttjar flickor och pojkar rummet?  

o Hur kan flickors och pojkars fysiska aktivitet beskrivas? 

o Vilka leksaker och material använder flickor och pojkar? 
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3. Empiri 

Den empiriska delen kommer att behandla val av metod som är lämplig i förhållande till 

frågeställningen. Här presenteras också vilket urval som ligger till grund för undersökningen, 

beskrivning av undersökningsgrupp, samt vilka etiska överväganden som görs inför 

undersökningen.        

 

3.1 Metod 

För att få svar på vår frågeställning har vi valt med stöd av Denscombe (1998) en kvalitativ 

undersökning. Fördelarna med den metoden är att ett mindre område kan undersökas och 

därmed fördjupas, det vill säga den ger oss möjligheter att se hur barnens ”verklighet” ser ut. 

Kvalitativ undersökning tillåter mer än bara ett förbestämt svar. Det är observatören som 

tolkar och analyserar det insamlade materialet, vilket påverkar resultatet. Det finns en viss risk 

med att använda sig av denna metod eftersom man som observatör gör ett val och kanske 

väljer att förbise viktig data, beroende på vad som tolkas att inte passa in vid just det tillfället. 

Videoobservation som metod användes där fokus var på flickors och pojkars lek inomhus. Det 

som på något vis har anknytning till barnens lek i det aktuella rummet kommer att tas upp för 

undersökningens resultat, vilket inte innefattar enbart leken i sig. 

 

3.1.1 Observation 

Observationen skall genomföras med hjälp av videokamera för att videoupptagningen 

dokumenterar vad barnen gör, samt vad man som observatör inte själv kan hinna med att 

registrera med ögat. Det är en effektiv metod för att samla in en mängd data på under en kort 

tid. Det ger oss även möjlighet att se innehållet upprepade gånger. Tillförlitligheten blir också 

högre vid videoupptagningar eftersom inga personliga tolkningar läggs direkt vid 

videoobservationen, utan sparas till transkribering för senare reflektion (Denscombe, 1998). 

Wehner-Godée (2000) menar att videoupptagningar inte alltid visar ”sanningen” på grund av 

att den som filmar alltid väver med sin personliga tolkning. Om vi hade varit på förskolan 

under en längre tid och lärt känna barnen bättre hade vi lättare kunnat smälta in och bibehålla 

den naturliga miljön. Vi ser dock att fördelarna med videoobservation väger tyngre än 

nackdelarna.  
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Observationen skall förläggas under tre tillfällen, på förmiddagen under en förbestämd 

tidsintervall mellan 9.00 – 10.00 eftersom barnen leker fritt vid den tidpunkten. För att inte 

videoobservationerna skulle väljas utifrån intressanta lekar valdes en förbestämd tid. Under 

filmandets gång skall observatören försöka hålla sig i bakgrunden, både socialt och fysiskt för 

att en naturlig lekmiljö skall vidmakthållas. Det insamlade materialet från videoobservationen 

skall transkriberas.  

 

3.2 Urval  

Med Denscombe (1998) som grund till den empiriska undersökning som valts är 

urvalstekniken subjektivt urval, där valet av förskola grundade sig på tidigare vetskap om att 

den aktuella förskolan arbetade mycket med barns lek utan pedagogers inblandning. Det finns 

fördelar med att använda sig av subjektivt urval, eftersom det underlättar för oss som 

undersöker det området som vi vet att den förskolan arbetar utifrån. 

 

Studien kommer att begränsas till ett rum på den utvalda förskolan för att få en så detaljerad 

uppfattning som möjligt. Det blir lättare att samla in data om undersökningen avgränsas till ett 

mindre rum. Med tanke på det stora antalet barn på avdelningen, underlättar det också att 

välja detta rum eftersom ett färre antal barn har tillgång till det. Rummet kommer också att 

väljas för att det finns begränsat med leksaker vilket är en ytterligare avgränsning. I rummet 

finns olika leksaker och material, vilket den litteraturen som vi tagit del av benämner 

”flickigt” och ”pojkigt”, vilket också är en bidragande faktor i val av rum.      

 

I det rummet vi valde att observera i fanns bord och stolar i barnens storlek, mitt på golvet låg 

en bilmatta och bredvid stod en back med bilar. Längs ena väggen fanns ett bord med fasta 

legoplattor på, samt en back med lego. Det fanns även en mängd barbiedockor och en 

pojkdocka, till dessa fanns en mängd tillbehör som tillexempel kläder, borstar och hästar. Ett 

fåtal actionfigurer fanns också i rummet. I ena hörnan var en bokhylla placerad med böcker i, 

bredvid fanns ett blädderblock på stativ, samt en karmstol (se bilaga 1).  

 

3.3 Beskrivning av undersökningsgrupp  

Studien utfördes på en förskola som ligger på en mindre ort i södra Sverige. Avdelningen som 

observerades ingick i en förskola på fyra avdelningar. Avdelningen bestod av 20 barn i 
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åldrarna ett till fem år. Undersökningen fokuserar på barn i åldrarna tre till fem år där 

könsuppdelningen var ungefär lika, hälften flickor och hälften pojkar. Valet av åldersgrupp 

föll sig naturligt på grund av att endast tre- till femåringar hade tillgång till rummet där 

observationen skulle äga rum. Barngruppen representerades av barn från olika sociala 

bakgrunder och olika kulturer. Barnen som blev filmade var Kjell 5 år, Roger 5 år, Dan 5 år, 

Sven 5 år, Ingrid 5 år, Lena 5 år, Knut 4 år, Lars 4 år och Jörgen 4 år.      

 

3.4 Bearbetning 

Observationsmaterialet blev cirka 45 minuter där många parallella lekar pågick samtidigt, 

resten av tiden lekte inga barn i rummet. För att få en tydligare bild av det insamlade 

materialet skrevs det som var filmat ner på papper. Transkribering hjälpte till att se detaljer 

och det blev tydligare vad barnen gjorde. Det materialet vi fick ut omfattade 32 handskrivna 

A4-papper där sidorna delades in i två kolumner, på ena sidan av pappret skrevs vad barnen 

gjorde och på andra sidan vad de sade. Materialet lästes ett flertal gånger för att olika 

samband skulle kunna tydas. Det resultat som framkom delades in i olika leksekvenser för att 

sedan grupperas efter olika teman. Utifrån varje tema analyserades resultatet med hjälp av 

problempreciseringens frågeställningar.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Med utgångspunkt från Vetenskapsrådet (www.vr.se) har vi tagit del av de forskningsetiska 

principerna. Vårdnadshavare har enligt informationskravet upplysts om undersökningens 

syfte, där observation av barns lek skall videofilmas. De medverkande fick delta frivilligt, 

vilket är en förutsättning för att genomföra undersökningen. Vårdnadshavare har 

överensstämmelse med samtyckeskravet delgivits informationen genom samtyckeslappar där 

de vederbörande blev informerade om barnens anonymitet. Denna information delgavs även 

pedagogerna muntligt. Förskola, kommun, pedagog och barn kommer att bli avidentifierade i 

enlighet med konfidentialitetskravet.  Fiktiva namn på barnen kommer att användas för att 

anonymisera deras identitet. Det insamlade materialet under observationerna garanterades 

konfidentiell behandling, det vill säga att endast skribenterna skulle ha tillgång till materialet. 

Vårdnadshavaren har blivit informerade  enligt nyttjandekravet om att undersökningen är till 

för utbildningssyfte och kommer att användas som underlag till examensarbete. 
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4. Resultat – Analys 

Resultatet och analysen av undersökningen presenteras samtidigt. Resultat och analys 

kategoriseras utifrån barnens tema i deras lek. I varje tema belyses pojkars respektive flickors 

utnyttjande av rummet, den fysiska aktiviteten och vilka leksaker och material som används i 

leken. För att läsaren skall få en så tydlig bild som möjligt i hur pojkar och flickor leker 

kommer några exempel att framställas. I anslutning till varje tema görs en sammanställning av 

analysen som pekar tillbaka till de preciserade frågorna, vilket slutligen sammanfattas i en 

tabell.     

4.1 Tema spänning 

Många lekar har spänning som huvudtema som grenar ut sig i mindre tema, vilka är farliga 

djur, våld, död och saga. Spänning ingår i varje undertema.  

4.1.1 Farliga djur 

Farliga djur är ett tema som uttrycks i en av lekarna. Kjell och Roger befinner sig på golvet 

där de gör anspråk på den fria golvytan. De rör sig våldsamt med plötsliga och hastiga 

rörelser. Till största delen använder sig pojkarna av kroppsspråket, det enda konkreta material 

som används är en stol. Farliga djur exemplifieras genom att pojkarna leker att de är geparder 

där Kjell försöker äta upp Roger genom att låtsasbita på honom. Han intar attackställning och 

visar sina vassa klor med hjälp av sina händer. Efter en stund lägger sig Kjell ner på golvet 

och spelar död och vill att Roger skall dra upp honom, vilket Roger försöker göra utan 

resultat. Det går inte eftersom Kjell befinner sig i vattnet hos fiskarna.  

 

Kjell står på alla fyra där han föreställer en hund. Han säger att han skall äta upp Roger och 

börjar låtsasäta på hans armar och fortsätter ner på benen ända tills han säger att han är mätt. 

Därefter tar Kjell tag i en Barbiehäst och låtsasäter på den. Då undrar Roger ”varför leker du 

med Barbie?”. Kjell slänger hästen i golvet. Pojkarna befinner sig på en begränsad del av 

golvet där rörelserna är häftiga. Leksaken som nyttjas är en häst, men mest använder pojkarna 

kroppen. 

 

Pojkarna utnyttjar den fria golvytan i sin lek där de både använder stor del av rummet och 

liten del av rummet. Rörelserna är våldsamma, plötsliga och hastiga. Leksaker och material 

används sparsamt och det är mest kroppen som är föremål i leken.   
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4.1.2 Våld 

Våld uttrycks i många former, vilket exemplifieras i olika lekar. Roger börjar prata om en 

Wallanderfilm där leken tar sin utgångspunkt från filmkaraktären Wallander. Kjell och Roger 

rör sig livligt på golvets fria yta. De hoppar från stolen ner på golvet upprepade gånger och 

spelar skadade. Roger säger ”Nu är alla döda” när Kjell hoppar på honom för att sedan slänga 

sig på golvet. Som material i leken används en stol, men mestadels nyttjas kroppen för att föra 

leken vidare. 

 
                 Roger: Jag såg ett program på Wallander. 

(Kjell ligger på golvet och Roger står upp och tittar på honom). 

Roger: Det var någon bov som Wallander boxade någon bov i huvet och sparkade han mitt 

i huvet.  

(Roger låtsassparkar Kjell på rumpan och slänger sig sedan på golvet).  

 

 

Stefan sitter vid det lilla bordet och leker. Han tar inte så stor plats i rummet utan rör sig 

sparsamt, lekens handling står i fokus. Han använder sig av leksakerna med explosiva 

rörelser. Han säger inte mycket under lekens gång. Stefan galopperar med hästarna i luften 

och slår kullerbytta med dem, därefter rider actiongubben på dem. Plötsligt börjar han slå 

hästen i huvudet med gubben och säger ”bonk, bonk, bonk”. Stefan tar gubben och hoppar 

runt på möblerna med den och flyger. Han hämtar två legogubbar som börjar slåss mot 

varandra. Sedan krigar legogubbarna och actiongubben mot varandra. Från Stefan hörs det 

”swisch, swisch, rrrr, rrrr”. Hästar, actiongubbe och legogubbar är de leksaker han använder i 

sin lek. 

 

 

Roger berättar om James Bond och visar med sin kropp vad Bond gör. Roger visar ingen 

hänsyn till Lena som sitter på golvet. Han kör över Lenas saker utan, som kan tolkas, finns 

någon tanke bakom. Leksakerna pojkarna leker med är legobitar och en legobil. Pojkarna tar 

inte så stor plats i rummet men gör yviga och hastiga rörelser med armarna, det är handlingen 

i leken som behandlar våld. Samtidigt får Roger en ide och berättar för Kjell om James Bond. 

 
Roger: Vet du han James Bond, han hoppar över vattnet. 
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(Roger tar en legobil och kör våldsamt i luften) 

Roger: Då kan man köra så här. 

(Han kör med legobilen hastigt ner på mattan och bort till Lena). 

 

 

Lars och Jörgen leker med vars en legobåt och för en diskussion kring båtar. De kommer fram 

till att båtarna kan spruta eld och vatten. Pojkarna kör med legobåtarna tillsammans och 

skjuter på en av de andra pojkarna i rummet. Leken utspelar sig vid ett bord, en stillasittande 

lek, där lekhandlingen behandlar spänning. Samtalet övergår till att diskutera olika 

filmkaraktärer som de har på film hemma, bland annat Pumba och Lejonkungen. Lars och 

Jörgen börjar så småningom också föra en dialog kring actionfigurer under tiden de leker med 

lego. Fast pojkarna sitter stilla vid bordet är leken livlig. De gestikulerar och är högljudda, 

leker med hästar och en Batmangubbe.  

 
Jörgen: Nu välter du ner min Batman. 

(Lars puttar ner den i en låda som står bredvid Jörgen.)     

Lars: Jag har Batman på TV. 

Jörgen: Jag har filmen. 

Lars: Jag har Spiderman på cd-skiva. 

 

 

Roger, Dan och Kjell sitter vid bordet och leker med hästar. Leken är högljudd där de skriker 

och gapar till varandra medan de säger galopp, galopp. Dan hittar en Batmanfigur som Roger 

gärna också vill leka med, men han får en häst av Dan istället.  

 

 

Vid ett annat tillfälle leker Roger, Kjell och Lena vilda lekar med dockorna. Denna lek tar stor 

plats i rummet, de använder fönsterkarmen och stora delar av golvets fria yta. Roger och Kjell 

leker med Barbiedockor i fönsterkarmen, där de flyger och hoppar med dockorna. Efter en 

stund går Roger bort till barbiebacken och hämtar ett plagg till dockan, vilken han försöker 

klä på. Han anstränger sig inte för att få på plagget på dockan, utan ber i stället om hjälp. 

Senare fortsätter Kjell och Roger tillsammans med Lena leken med Barbiedockorna, där de 

flyger, hoppar, puttas och slåss med dockorna. De hoppar ner med Barbiedockorna på golvet 

och forsätter att busa. Kjell och Roger flyger iväg med Barbiedockorna till hästarna som 

ligger på golvet. Pojkarna slår på hästarna med Barbiedockorna. Lena kommer dit med 
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pojkdockan och slår med honom på Kjells Barbiedocka, vänder sig om till Dan och säger 

”Han fick en smäll på munnen ha, ha”. Leksakerna som används i barnens lek är 

Barbiedockor, en pojkdocka och hästar. 

 

 

Pojkarna använder både stor del av rummet och liten del av rummet, samt nyttjar hela den 

fria golvytan och sitter också vid bordet. Flickan utnyttjar stor del av rummet och den fria 

golvytan. Hon leker livligt och använder mycket kroppsrörelser med Barbiedockorna. 

Pojkarna leker våldsamt och livligt med mycket kroppsrörelser, men även stillsamt. De 

använder mestadels kroppen som föremål i leken men andra leksaker som legomaterial, 

hästar, actionfigurer och Barbiedockor.   

 

4.1.3 Död 

Kjell och Roger cirkulerar på de fria ytorna i hela rummet, där det ingår brottning och hopp 

från stol. De använder sig själva som föremål i leken. En stol, en kudde och en häst fungerar 

som stöd till leken. Kjell och Roger leker att de trillar ner från en stol och att de dör. Sedan 

ligger Kjell på golvet och brottas med en kudde. 

 
Kjell och Roger leker, Kjell ställer sig på en stol, puttar sig själv i ryggen och hoppar ner 

från stolen. Roger står bredvid och tittar på.  

Kjell: Han ska döda mig. Här kommer den hårda smällen och börjar buckla på mig.  

Kjell: Han slåss. 

(Kjell brottas med en kudde). 

Roger: Det är bättre du är en hund.  

(Går fram till Kjell och hjälper honom upp på alla fyra). 

Roger: Han dödade, nej Kjell, han dödade, han dödade människan.   

 Roger: Jag sparkar dig. 

(Roger sparkar Kjell rumpan).  

 

Pojkarna leker i stor del av rummet på den fria golvytan. Leken är våldsam och livlig där 

kroppen är det centrala föremålet.  
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4.1.4 Saga 

Sagotemat berör spänning där de söker inspiration till olika karaktärer. Kjell och Roger väljer 

farliga djur och manliga karaktärer. De visar ingen större fysisk aktivitet utan det pojkarna 

företar sig sker sansat med varandra. Kjell och Roger sitter och står på en begränsad del av 

rummet, de använder inte så stort utrymme. Boken är det material som pojkarna använder i 

leken. Roger tar en bok från bokhyllan och sätter sig på golvet. Kjell befinner sig också i 

rummet och blir intresserad av det Roger är sysselsatt med och tillsammans tittar de på 

bilderna. Det verkar som om de vill ha ett uppslag till sin kommande lek. Först tittar de en 

längre stund och småpratar om bilderna. När de har bestämt sig för vilken saga de vill utgå 

från i sin lek reser Kjell sig upp, lägger boken på bordet och börjar läsa i den utifrån bilderna. 

Roger ställer sig en bit ifrån och lyssnar intresserat på Kjells berättelse. Han vill höra sagans 

innehåll för att veta hur deras lek skall fortlöpa.  

 
Roger: Jag ska vara han jägaren så jag kan skjuta vargen. 

Kjell: Jag kan leta upp vad som finns. 

Roger: Bara inget svårt. 

Kjell: Det finns olika kapitel? Det här är gifta sig.  

Kjell: Då kan du vara draken. Du kan vara vargen så kan jag vara prinsen. 

Roger: Men jag vill inte vara vargen, jag vill inte sprängas och dö.  

Kjell: Då kan du vara jägaren så kan jag vara prinsen.  

 

Pojkarna befinner sig i en liten del av rummet på golvet där leken är stillsam. Det enda 

material de använder i sin lek är en bok. 

 

4.2 Tema styling  

Lena och Ingrid stylar och fixar med barbiedockorna. Flickornas lek är lugn där de mestadels 

sitter still på golvet. Även om Ingrid rör sig mer i rummet sker det på ett stillsamt sätt, det vill 

säga hon hoppar och springer inte utan rör sig sansat. Barbiedockan är den leksak som är i 

fokus, där kläder och andra tillbehör exempelvis borstar, skor, hårband också leks med. Ingrid 

använder bordet som ett slags hus till Barbiedockorna. Kuddar är även ett material som 

används i leken. Flickorna sitter var och en för sig och väljer ut vilka dockor och kläder de 

skall ha. Lena och Ingrid sitter en längre stund utan någon kommunikation med varandra eller 

med pojkarna. Ingrid tar sina dockor och går bort till bordet i hörnan, sätter sig bredvid bordet 

och leker med dockorna under bordet. Ingrid försöker ta kontakt med Lena genom att fråga 
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henne varför hon inte skall ta på Barbiedockan de kläder Ingrid föreslår. Hon får ingen 

respons av Lena och börjar bära in kuddar under bordet där hon fortsätter sin lek.       

 

 Flickorna leker på golvet i en liten del av rummet på ett stillsamt vis. Barbiedockor, kläder 

skor, hårband och borstar är de leksaker som används, andra material är bord och kuddar.   

4.3 Tema konstruera 

Kjell och Roger står vid legobacken och diskuterar vad de skall göra. Pojkarna rör sig 

begränsat i rummet, de har inte så mycket kroppslig aktivitet utan de befinner sig mest 

stående på golvet. Som material och leksaker använder pojkarna några legobitar. Roger 

hämtar en legobit som skall föreställa en lampa, även Kjell hämtar några legobitar. Kjell och 

Roger diskuterar vad de skall göra med sina lampor.  

 
Roger: Mina lampor. 

Kjell: Alla lampor är inte dina. 

Roger: Nej, men jag ska ha mina. Jag ska bygga om den här. 

(Roger tar några legobitar från en back). 

 Kjell: Jag ska bygga om min. 

(Kjell tar en legobit ur backen).   

 

Roger fortsätter med sin lek, vilket är legobygge med Kjell. Pojkarna sitter vid bordet och har 

en livlig diskussion angående en legobit som för dem är en lampa. Diskussionen handlar om 

vem som skall ha lampan. Kjell och Rogers lek är stillsam när de sitter vid bordet och bygger. 

 

 

Lars och Jörgen sitter vid legobordet och bygger vars en båt av lego, vilket sker stillsamt och 

harmoniskt. Samtidigt för de en diskussion om båtarna och om vad de har hemma. Leksaker 

som är aktuella i leken är legobitar, legobåtar och en legohäst. Sven och Knut befinner sig på 

golvet, även de leker med lego. Sven sitter för sig själv och bygger koncentrerat på sitt fordon. 

Knut leker också sin egen lek med en legohäst som han galopperar med på golvet. 

 

 

Pojkarna använder en liten del av rummet detta sker på golvet och sittande vid bordet. Leken 

är stillsam och leksakerna som används är legomaterial.   
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4.4  Tema ”kiss och bajs” 

Temat i leken är humor där ”kiss och bajs” är centralt. Leken är stillasittande och lugn där 

Kjell och Roger endast använder golvet. De använder inte så mycket material utan det mesta 

kommer från fantasin där kroppen fungerar som redskap för leken, det enda konkreta är en 

legogubbe. Roger hittar en legogubbe och börjar leka med den på mattan. Plötsligt hittar han 

en toalett i sin fantasi och säger ”Har du ingen toalett? Typiskt! Här ska jag sitta och skita 

igen”. Medan han säger detta sätter han sig ner på ett sätt som om han själv skulle ha gått på 

toaletten. Kjell hör detta och kommer dit, de skrattar båda två och ser glada ut medan de 

småpratar om toaletter.   

 

Pojkarna vistas på golvet i en liten del av rummet. Leken är stillsam till sin karaktär, vilken 

mestadels kroppen används som föremål.   

 

4.5 Tema ”skall vi leka” 

Lena och Ingrid försöker starta en lek genom att ta kontakt med pojkarna, men det uppstår 

ingen gemensam lek. Leken utspelas på golvet på ett kontrollerat sätt där inga förutsedda 

rörelser sker. Leksakerna och materialet som ryms i leken är en Barbiedocka, en pojkdocka, 

några hästar och en leksaksback. Lena kryper fram till Roger genom att säga hej med 

Barbiedockan samtidigt som hon viftar med den. Ingrid hämtar en back som hon tömmer mitt 

på golvet där barnen är samlade. I backen fanns hästar och en pojk-barbiedocka. Lena är 

snabb med att ta pojkdockan. Ingrid råkar slå till Kjell i huvudet med backen, vilket gör 

honom ledsen. 

 

Flickorna befinner sig på golvet i en liten del av rummet. Leken är stillsamt och de leksaker 

och material som används är Barbiedockor, hästar och en leksaksback.   

 

4.6 Tema omsorg  

Kjell vill leka med Barbiedockor och Dan ifrågasätter valet av lek och leksak. Leken fortlöper 

på ett lugnt sätt, där de bara är på golvet. Pojkarna använder endast Barbiedockor i leken. 

Flickornas lek är stillsam, de sitter på golvet och leker med Barbiedockorna. Ingrid och Lena 
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leker också med Barbiedockor. Ingrid leker med dem under bordet och Lena leker med dem 

uppe på bordet. Ingrid och Lenas lek är stillsam och de tar inte så stor plats i rummet. 

Flickorna leker med Barbie och använder bordet som hus, både under och ovanpå. I huset 

bäddar de med kuddar. Kjell vill också leka med Barbie. Dan verkar ifrågasätta om pojkar kan 

leka med Barbiedockor. Vi kan se utifrån det insamlade materialet att Dan inte är intresserad 

av Barbie, medan Kjell och Roger verkar vilja leka med dockorna.   

 
Kjell: Jag ska också leka med Barbie.  

(Kjell går bort till backen med Barbie i.) 

Dan: Barbie? Killen har Lena.) 

(Dan står och tittar på och kastar ner lego i backen.) 

Kjell: Dan, man får inte ha lego här i.  

Dan: Gå nu bort till de andra och lek med Barbie. 

(Kjell sitter kvar och plockar med Barbiedockorna och kläderna.) 

Roger: Jag ska också leka, var är pojken nånstans? 

(Roger går bort till barbiebacken).  

 

Pojkarna leker på golvet i en liten del av rummet på ett stillsamt sätt där Barbiedockor är de 

enda leksaker som används i leken. Flickornas lek är av samma karaktär som pojkarnas. 

Flickorna leker också med Barbiedockor, men använder även material i sin lek, det vill säga 

bord och kuddar.   

 

4.7 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattning av resultat och analys redogörs i tabellform på nästkommande sida, där 

pojkars lek respektive flickors lek synliggörs var för sig. Tabellen kan inte ses fri från övrig 

text i resultat- och analysdelen, utan den avses att fungera som ett komplement. 
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Tabell 1 åskådliggör vilka tema pojkarna har i leken och hur de tar rummet i 

anspråk utifrån varje tema. 

Tema  
 

Utnyttjande  
av rummet  

Fysisk aktivitet  Leksaker 
och 
material 

Spänning Liten del av rummet  
Stor del av rummet 
Golvet 
Sittande vid bordet 
Uppe på möbler 
Fönsterkarm  
 

Livligt  
Högljutt 
Våldsamt 
Hastigt 
Plötsligt 
Mycket kroppsrörelser 
Stillsamt 
 

Hästar 
Actionfigurer 
Legomaterial 
Sagobok 
Stolar 
Kuddar 
Barbiedockor 
Barbiekläder 

Konstruera Liten del av rummet 
Golvet 
Sittande vid bordet 

Stillsamt 
Lite kroppsrörelser   

Legomaterial 
Actionfigurer 

Kiss och bajs Liten del av rummet 
Golvet 

Stillsamt Legomaterial 

Omsorg Liten del av rummet 
Golvet  

Stillsamt 
Våldsamt 

Barbiedockor 

 

Tabell 2 åskådliggör vilka tema flickorna har i leken och hur de tar rummet i 

anspråk utifrån varje tema. 

Tema  Utnyttjande 
av rummet 

Fysisk aktivitet Leksaker 
och 
material 

Styling Liten del av rummet 
Golvet 

Stillsamt Barbiedockor 
Barbiekläder 
Skor 
Borstar 
Hårband 
Kuddar 
Bord 

Skall vi leka Liten del av rummet 
Golvet 

Stillsamt Barbiedockor 
Pojkdocka 
Hästar 
Back 

Omsorg Liten del av rummet 
Golvet  
 

Stillsamt  
 

Barbiedockor  
Pojkdocka  
Barbiekläder 
Skor 
Borstar 
Hårband 
Hästar 
Kuddar  
Bord 

Spänning Stor del av rummet 
Fönsterkarmen 

Våldsamt Barbiedocka 
Pojkdocka 
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4.8 Slutsats   

Resultatet visar att pojkar och flickor inte leker mycket tillsammans, men de leker mer 

bredvid varandra i samma rum utan att det verkar vara ett hinder. Lekarna berör olika teman 

beroende på om det är en flicka eller en pojke. Resultatet visar tendens till att barnen leker 

könsstereotypt. Pojkarna rör sig mer i rummet, det vill säga de utnyttjar rummets fria golvyta 

mer än vad flickorna gör. Vid ett par tillfällen vill några pojkar leka med flickleksaker men 

det ifrågasätts av de andra pojkarna. De undrar om det är lämpligt att leka med flickleksaker. 

En del bryr sig inte om ifall leksakerna anses vara flickiga utan de leker med det ändå. 

 

Resultatet visar att övervägande delen av pojkarnas tema visar spänning där leken berör 

mycket farliga händelser och karaktärer. Ofta verkar lekens tema vara mer våldsam till sin 

karaktär än pojkarna beter sig i rummet. Även om de stundtals är livliga och rörliga har de 

ofta lugna och stillasittande lekar, framförallt i bygglekarna. När de använder leksaker och 

annat material är handlingen nästan alltid våldsam till sin karaktär, vilket man till exempel 

kan se när de slåss med actiongubbar mot varandra. Oftast används allt material och alla 

leksaker som pojkarna kommer i kontakt med på ett våldsamt sätt. Pojkarna använder ofta 

kroppen som föremål och stöd i sin lek. 

 

Flickorna utnyttjar inte rummet lika mycket som pojkarna vilket kan tolkas utifrån resultatet. 

Flickorna tar inte stor plats i rummet och deras lek är till största delen stillsam. Vid ett tillfälle 

uppfattades en förändring i leksättet då leken blev livligare och tog större plats i rummet, 

vilket var när pojkarna var involverade i leken. Genomgående använder flickorna mer 

leksaker och material än pojkarna i sin lek, föremålen verkar vara viktiga för lekens innehåll. 

Resultatet visar att flickorna använder till stor del barbiedockor i alla fyra teman. Flickorna 

använder kroppen och fysisk aktivitet mindre mångfacetterat än pojkarna, vilket kan utläsas 

från resultatet.   
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5 Diskussion 

Syftet med arbetet var att studera barns lek inomhus, sett ur ett genusperspektiv. 

Diskussionsdelen kommer att belysa vilka teman flickor och pojkar har i sin lek, hur de rör sig 

i rummet och vilka leksaker och material de använder. Detta resultat diskuteras i förhållande 

till forskningsbakgrunden.  

 

5.1 Tema 

Undersökningen visar att pojkar och flickor överlag leker olika teman. Utifrån resultatet kan 

det skönjas att barnen leker övervägande delen könsstereotypt. Tallberg Broman (2002) 

påvisar att barn redan som små lär sig vad som är ”flickigt” respektive ”pojkigt”. Enligt 

Rithander (1991) kan det bero på olika påverkansfaktorer bland annat föräldrar, lärare och 

kamrater. Paulsson och Öhman (Skolverket, 1999) menar däremot att omgivningen inte är det 

enda som bidrar till att barn blir ”flickiga” och ”pojkiga”. Barn har en egen drivkraft att vilja 

söka sin könsidentitet och sitt sätt att vara, fri från omgivningens förväntningar.  

 

Det har framkommit att pojkarna leker fler olika tema än vad flickorna gör. Pojkarna leker 

spänningslekar där många andra lekar kategoriseras under, samt konstruktion- och 

omsorgslekar. De flesta lekar innehåller spänning, vilket även Löfdahl (2004) har kommit 

fram till är många pojkars favorittema. Flickorna leker lekar som innehåller omsorg, skall vi 

leka och styling, där dockor finns med på något vis i alla lekar. Olofsson (2003) menar att 

flickor påverkas att leka familjelekar vilket kan uppfattas när flickorna leker omsorgsfullt med 

Barbiedockorna.  

 

Barnen leker olika lekar vilket Olofsson (2003) också framhåller. Hon anser att flickor och 

pojkar söker sig till samma kön i leken. Utifrån resultatet tycks samma tendenser visas där 

barnen leker med barn av samma kön, det vill säga endast vid ett tillfälle lekte pojkar och 

flickor tillsammans. Det enda gemensamma temat för barnen är omsorg där pojkar och flickor 

leker med Barbiedockor. Innehållet i deras lek skiljer sig åt, det vill säga att pojkarna har mer 

inslag av spänning och flickorna är mer omhändertagande. Löfdahl (2004) har även kommit 

fram till detta i sin studie att flickors och pojkars gemensamma lekar har olika handlingar. 

Många teman hos både pojkar och flickor återkommer om och om igen under observationen. 

Detta kan bero på rummets utformning och utbud av saker, vilket begränsar deras val av lekar 
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och kamrater. Nordin Hultman (SOU, 2006:75) belyser rummets betydelse och vilka 

möjligheter och hinder som det kan ge barnen. En annan anledning till upprepade tema hos 

flickor kan vara enligt Svaleryd (2003) att de tränar bland annat samspel och medkänsla, i det 

aktuella temat kan de relatera till sig själva.   

 

5.2 Anspråk på rummet 

Pojkarna är överrepresenterade när de gäller vistelsen i rummet, det kan finnas många 

anledningar till varför det är så. Tallberg Broman (2002) pekar på en orsak att flickor vill vara 

nära pedagogen i sin lek, vilket de inte får möjlighet till i denna undersökning. Svaleryd 

(2003) menar att pojkar ofta vill hålla sig på avstånd från de vuxna. 

 

Det kan tolkas utifrån resultatet att pojkarna rör sig mer i rummet, det vill säga de tar större 

plats än flickorna i sina lekar. Flickorna sitter mestadels ner på golvet och leker på en 

begränsad del av rummet. Detta kan kopplas till Tallberg Bromans (2002) studie om pojkars 

och flickors beteende i förskolan, där pojkar utnyttjar större utrymme inomhus. Däremot 

menar Tallberg Broman att flickorna förväntas vara duktiga och avbryts oftare när de rör sig 

mycket i rummet.  

 

Våldsamma lekar förekom oftare hos pojkarna än hos flickorna. Den enda gången flickornas 

lek blev fartfylld var när Kjell, Roger och Lena lekte tillsammans med Barbiedockor. Löfdahl 

(2004) visar i sin forskning att när pojkarnas och flickornas lek blir gemensam sker en 

förändring i lekens karaktär och spänning blir mer utmärkande. Ett par pojkar leker stundtals 

mycket intensivt, där bland annat ett av barnen låtsassparkar på den andre. Utifrån ett 

vuxenperspektiv ser det farligt ut, men för barnen fyller det en funktion. Olofsson (2003) 

anför att barn har stor förmåga att via en gemensam leksignal förstå att det som händer är på 

lek, det vill säga det ser ut att vara på riktigt men det är bara på låtsas. Resultatet visar att 

flickorna inte leker den här typen av våldsamma lekar, de leker genomgående mer lugna lekar 

där de är mycket stillasittande. Något som Tallberg Broman (2002) också påvisar är att flickor 

i förskolan är mindre fysiskt aktiva och leker mer stillsamma lekar. Undersökningen visar att 

pojkar blir mer influerade av olika filmkaraktärer än flickorna. Detta visar sig i leken när 

pojkarna samtalar och karaktäriserar bland annat Wallander, James Bond, Lejonkungen och 

Batman. Detta gör även Olofsson (2003) och Rithander (1991) gällande att hjältar som är 

aktuella för tillfället är en inspirationskälla till lek. Tallberg Broman (2002) menar att bland 
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annat filmkaraktärer och sagor vidgar pojkars syn på genusrelaterade mönster. Döden 

behandlas också i pojkarnas lek där de hoppar från stolar, brottas med kuddar och slåss på 

låtsas. De är aktiva och livliga i sin lek. Olofsson (2003) förklarar detta med att i leken får 

barnen en möjlighet att öva, pröva och uppleva utan att de är på riktigt. Som tidigare nämnts 

har pojkarna många våldsamma inslag i leken, medan flickorna endast vid ett tillfälle styr sin 

lekhandling mot en våldsam karaktär. Det visar sig när Lena har pojkdockan och går bort till 

Kjells barbiedocka, slår med dockan på hans docka, vänder sig till Dan och säger ”han fick en 

smäll på munnen ha, ha”. Detta kan enligt Olofsson (2003) förklaras med att genom 

lekhandlingen får barnen både närhet och distans, samtidigt som de kan reflektera över 

händelsen. Det kan tolkas att pojkar och flickor leker olika, men för var och en fyller det ett 

syfte. Vad än barnen väljer att leka för lekar upplever de och lär sig enligt Lillemyr (2002). 

Via olika lekar lär de känna sig själva genom att bland annat experimentera, använda fantasin 

och föra en dialog med varandra.     

 

5.3 Leksaker och material 

I rummet leker både pojkar och flickor samtidigt, oftast parallellt, men Statens offentliga 

utredning (SOU 2006:75) har kommit fram till att pojkar och flickor leker i olika rum var för 

sig. De har även kommit fram till att flickor och pojkar leker med könsstereotypa leksaker och 

material. I varje lek som flickorna leker använder de barbiedockor, vilket Rithander (1991) 

också gör gällande att flickor leker mycket med dockor i förskolan. Hon menar att val av 

leksaker oftast är könsbundna. Utifrån resultatet leker pojkarna också mycket med 

könsstereotypa saker, men de händer att de använder Barbiedockor i sin lek. När de leker med 

dockorna sker det ofta på ett våldsamt sätt där de flyger, hoppar och slåss med dem mot 

varandra. Pojkarna använder kroppen som föremål i sin lek. Det kan uppfattas utifrån 

resultatet att leksaker inte alltid verkar vara det viktigaste i leken. Tvärtom menar Olofsson 

(2003), Almqvist (1989) och Kooij (Lindh-Munther, 1989) att lek och leksaker förutsätter 

varandra. Utöver leker pojkarna mycket med bland annat lego, legobilar, legogubbar, hästar 

och actionfigurer, vilket Rithander (1991) också hävdar.  

 

Rummet har begränsat med leksaker och material vilket påverkar barnens lek. Resultatet hade 

troligtvis utfallit sig annorlunda om andra leksaker och material hade varit tillgängliga. Den 

fysiska miljön har enligt Statens offentliga utredning (SOU, 2006:75) stor betydelse för hur 

barn skapar sin könsidentitet. Det finns både pojk- och flickleksaker i rummet, vilket ger 
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möjligheter till genusöverskridande lek, detta påvisas också i Statens offentliga utredning 

(SOU, 2006:75). Trots detta visar resultatet oftast inte på att barnen leker genusöverskridande 

med leksakerna.  

 

5.4 Metoddiskussion  

Observation med videokamera har många fördelar som tidigare nämnts i metoddelen, men det 

kan vara en nackdel när observatören tolkar det material som filmats. Om valet hade varit 

videokamera på stativ i stället för att vi själva filmade hade barnens vardagsmiljö bättre 

kunnat bibehållas, därigenom hade resultatet kanske gett ett annat utslag. En annan anledning 

till att inte personligen vara närvarande kan vara att en del barn väljer bort rummet för att en 

okänd vuxen är närvarande. Det optimala hade kanske varit en kombination av intervju och 

observation för att få ett bredare perspektiv. Med intervjuer hade kanske svar framkommit på 

vad barnen är sysselsatta med i vardagen. Undersökningen visar på att övervägande del av 

barnen som vistas i rummet är pojkar. Det kan bero på att i rummet inte finns några 

pedagoger, vilket Tallberg Broman (2002) menar kan bero på att flickor ofta föredrar att leka 

bredvid en pedagog. För att kunna studera lika många flickor och pojkar hade observationen 

kanske fått ske på hela avdelningen. Vi ville inte tvinga in barnen i rummet utan intresset 

fokuserades på hur de leker i det aktuella rummet. Syftet var att de själva skulle välja att vara 

därinne.  

 

I undersökningen valdes att pedagogerna inte skulle vara tillsammans med barnen som 

observeras för att se hur barnen beter sig när leken inte är direktstyrd från pedagoger, där 

deras erfarenhet speglas av samhället. Fröbels syn på lek enligt Lindqvist (1996) var att inte 

vuxna skulle blanda sig i leken eftersom den då utvecklas som mest. Steinsholt (1999) menar 

också att om pedagogen är med i leken blir inte leken fri, barnen får inte leka det som 

intresserar dem i nuet, vilket även Tullgren (2003) åsyftar. Resultatet hade kanske utfallit 

annorlunda om en pedagog hade varit med i deras lek. Rithander (1991) påvisar att samhällets 

förväntningar påverkar pojkar och flickors sätt att vara, där flickor önskas vara empatiska, 

lugna och sociala medan pojkar förväntas vara busiga och livliga. 
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5.5 Slutdiskussion 

I undersökningen har det framkommit att pojkar och flickor inte leker på samma sätt. De leker 

inte så mycket tillsammans och de har olika teman. Pojkar och flickor leker med leksaker på 

olika sätt. När pojkarna använder leksaker och material sker det på ett våldsamt sätt, medan 

flickorna är mer omsorgsfulla. Pojkarna utnyttjar större del av rummet än vad flickorna gör. 

Detta stämmer överens med vad som belyses i arbetets forskningsbakgrund. I undersökningen 

har det också framkommit att pojkarna använder hela sin kropp som föremål i leken. Fokus 

ligger inte på leksaker. Flickornas behov av leksaker och material är större för dem än för 

pojkarna. Leksaker verkar inte viktiga för pojkarna för att föra leken framåt utan leken bedrivs 

med hjälp av kroppsrörelser, de tycks ha ett behov av att uttrycka sig med kroppen. Detta kan 

inte generaliseras i hur de är i sin övriga tid på förskolan och inte heller på andra förskolor i 

Sverige. Även om forskningsbakgrunden och undersökningen visar att det finns stora 

skillnader på hur pojkar och flickor leker, tror vi ändå att de inte är så könsstereotypt. 

Undersökningen genomfördes endast i ett litet rum, det hade varit intressant att se om detta 

mönster som framkommit speglar sig på resten av avdelningen. Det skulle också vara 

intressant att studera om pojkar generellt väljer kroppen framför leksaker och material i sin 

lek. 

 

I forskningsbakgrunden tas det upp att barns erfarenheter speglas i leken. Vygotskij (1981) 

menar att barn föds med en utvecklad social förmåga. I stigande ålder tillägnar de sig mer 

erfarenheter från samhällets struktur, vilket visar sig i deras lek. Vi har därför valt leken som 

nyckel till att undersöka om det finns några genusskillnader i barns lek. Som resultatet visar 

finns det olikheter i pojkar och flickors lek. Enligt Vygotskij speglas varje barn av det 

nuvarande samhället. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) visar tydligt att förskolans uppdrag 

är att utveckla verksamheten så att pojkar och flickor inte hamnar i stereotypa könsmönster 

och könsroller.  

 

Uppsatsen är av intresse för både pedagoger och föräldrar för hur pojkar och flickor leker på 

förskolan utan pedagogers närvaro. Undersökningen har som avsikt att göra pedagoger och 

föräldrar medvetna om barn leker könsstereotypt eller könsöverskridande. För att bli 

medveten om skolan och dess verksamhet når upp till, det som Myndigheterna för 

skolutveckling (2003) uttrycker, det framtida samhället där pojkar och flickor skall få samma 

möjligheter.      
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Via detta examensarbete har det framkommit att barn leker olika oavsett kön. Enligt 

Vygotskij (1981) kan det bero på vilket förhållningssätt och vilket beteende de vuxna 

generellt har i samhället.  Konsekvenser för läraryrket kan bli att man som pedagog måste 

arbeta aktivt med genus i förskolan. Rithander (1991) och Odelfors (Skolverket 1999) 

poängterar att lärare, föräldrar och kamrater är förebilder för hur barn ser på sin könsroll. Det 

har stor betydelse att vara jämställd för att få samma möjligheter gällande bland annat 

utbildning, yrken och lön. För att möjliggöra mer könsöverskridande lekar krävs det att 

pedagoger tar en aktiv roll i barns lek. Skolverket (1999) skriver att om barn blir lämnade utan 

pedagog i leken upprepar de gamla könsmönster, de får sämre möjligheter till nya 

könsperspektiv och förhålla sig kritiskt till dem.  Genus är inte något som är statiskt utan 

samhällets förändring påverkar den. Vygotskij (1981) menade att varje barns utveckling 

skildrar ett barn av sin tid. Därför är det vår skyldighet att vara uppdaterade och följa vårt 

uppdrag i enlighet med läroplanen för nå ett så jämlikt samhälle som möjligt.      
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6. Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att studera barns lek inomhus, sett ur ett genusperspektiv. Fokus låg på 

pojkars och flickors lek där ingen pedagog fanns närvarande som direkt kunde styra dem. 

Problempreciseringen följer: 

o Vilka tema har flickor och pojkar i sin lek? 

o Hur utnyttjar flickor och pojkar rummet? 

o Hur kan flickors och pojkars fysiska aktivitet beskrivas? 

o Vilka leksaker och material använder flickor och pojkar? 

 

Forskningsbakgrunden behandlar Vygotskijs syn på lek där han skildrar samhällets inverkan 

på barns lek. I leken tar barn efter de vuxnas beteende och förhållningssätt. Litteraturen 

hänvisar till studier av flickor och pojkars beteende i skolan, till exempel tillåts pojkar vara 

mer yviga i sina rörelser medan flickor oftare blir avbrutna och nertystade. Flickor och pojkar 

leker ofta olika, flickor leker mycket familjelekar där anpassning och samspel tränas medan 

pojkar leker spänning- och äventyrslekar. Leksaker och den fysiska miljön på förskolan 

påverkar hur barn leker. Det blir ofta ingen lek utan leksaker och leksaker får ingen betydelse 

utan leken. 

 

Undersökningsgruppen är barn i förskolan i åldrarna tre till fem år, vilka observerades i ett 

rum för en så detaljerad beskrivning som möjligt om hur flickor och pojkar leker. Studien 

genomfördes med en kvalitativ metod där undersökningsgruppen filmades med videokamera.  

 

Resultatet kategoriserades i tema med utgångspunkt från flickors och pojkars olika lekar. 

Pojkarnas tema visade sig vara spänning, konstruera, humor och omsorg. Flickornas tema var 

styling, uppmärksamhet, omsorg och spänning. Pojkarnas lekar innehåller mycket våldsamma 

händelser och karaktärer. Lekens tema verkar vara mer våldsam i sin karaktär än pojkarna 

beter sig i rummet. Leksaker och material används ofta med våldsamma rörelser. Pojkarna 

använder kroppen som föremål i sin lek medan flickorna utnyttjar mer leksaker och material 

för att föra leken framåt. Flickornas lek är mer stillsam i sin karaktär och de använder en liten 

del av rummet. Utifrån resultatet leker barnen könsstereotypt vilket man som pedagog enligt 

Läroplanen för förskolan 98 (Utbildningsdepartementet 1998) skall motverka.   
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