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Sammanfattning 
I detta examensarbete har 5-åringars lek och utnyttjande av förskolegården studerats. 
Undersökningens syfte har varit att studera den fria uteleken och detta ur ett genusperspektiv. 

Den svenska förskolan har en tradition att ha utevistelse minst en gång per dag, och eftersom 
barnen ute rör sig över en större yta har oftast pedagogerna en sämre överblick över barnens 
lekar på förskolegården. 

Förskolegårdens utformning påverkar barnens grupperingar och lekar och den är också viktig 
ur ett genusperspektiv eftersom barnen förhåller sig till utemiljön på olika sätt utifrån kön. 
Även flickor och pojkars lekar skiljer sig åt utifrån kön, i studien kan ses se att flickorna hade 
omvårdande teman i leken såsom matlagning, styvmoder och storasyster. I pojkarnas lekar 
förekom styrka och utmaningar som teman. 

När barnen erfar att de är pojke eller flicka börjar sökandet efter hur ens eget kön förväntas 
vara och uppträda. Detta sker också i leken. I fyra- till femårsåldern börjar barn dela upp sig 
efter kön. Barnen upptäcker att det finns olikheter mellan könen och därför söker man sig till 
dem som ses som lika.  

I leken kan man pröva på roller både inom sitt eget och inom det motsatta könet. I leken kan 
barnen prova på maskulina och feminina roller och utifrån dessa erfarenheter skapa sin egen 
identitet. Lekarna i denna studie inspirerades av TV-serier såsom Totally Spice och Star Wars 
och könsuppdelningen var då total. I sitt sökande efter sin identitet och sitt genus har barnen 
ett behov av att överdriva i sina rollekar för att hitta normen för kvinnligt och manligt. 

En slutsats i undersökningen var att barnen önskar att få leka ostört och utan insyn. När 
barnen stänger andra ute ur leken behöver det inte betyda att de utesluter någon utan att de 
försöker bevara leken.  

 
 

Nyckelord: förskola, förskolegården, genus, lek, utelek 
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1 Inledning 
I dagens samhälle är genusfrågor debatterade och diskussioner förekommer om kvinnor och 
män har rätt till lika lön och samma villkor på arbetsmarknaden och i hemmet. Människors 
könsroller och syn på genus har skapats och befästs under århundraden och Leander (2004) 
pekar på hur äldre filosofer såg på könen, som Arthur Schopenhauer (1788-1860) syn på 
kvinnor och män:  

”Till att ta vård om oss och uppfostra oss under de första barnaåren lämpa sig kvinnorna så väl 
därför att de själva äro barnsliga, pjollriga och kortsynta, med ett ord: genom hela sitt liv förbliva de 
stora barn. De utgöra ett slags mellanting mellan barnet och mannen: mannen är den egentliga 
människan”. (Leander 2004 s.100) 

Mycket har ändrats i synen på könen sedan denne filosof levde, men fortfarande görs 
skillnader i vårt bemötande av barnen utifrån deras kön, därför är det viktigt att ämnet ständigt 
aktualiseras. 

Genusfrågan drivs ofta i ett politiskt syfte (Öhman 1999). På högkonjunkturens 70-tal var det 
brist på arbetskraft och kvinnorna behövdes på arbetsmarknaden. För detta ändamål 
förespråkade man att könen var likvärdiga, både mamman och pappan kunde förvärvsarbeta 
och båda föräldrarna var ämnade för att ta hand om barnen. Senare på 90-talet när 
lågkonjunkturen kom ändrades synen på könen. Nu fanns inte samma behov av arbetskraft 
därför rekommenderades det bland annat att kvinnan var bäst lämpad att ta hand om barnen 
och därför borde ta ut det mesta av föräldraledigheten (Melin 1999). I vetskapen om denna 
samhällshistoria är det viktigt att se dagens uppfattningar om genusfrågor utifrån rådande 
samhällsklimat. 

Förskolan har ett klart formulerat uppdrag att motverka könsskillnader och traditionella 
könsroller enligt Lpfö- 98 och FN´s barnkonvention. Fast dessa uppdrag har funnits i mer än 
tio år har lite hänt i förskolans verksamhet. Enligt Eidevald (2009) och Olofsson (2007) visar 
studier att förskolans personal snarare förstärker än utmanar stereotypa könsroller. Att vi 
vuxna agerar på olika sätt i vårt bemötande av pojkar och flickor har vi själva svårt att se 
menar Odelfors (2002). Knutsdotter Olofsson (2002) menar att: 

När vi tar för givet eller uppmuntrar pojkarnas kraftmätningar och rymdskeppslekar och flickornas 
dockvrålekar blir dessa könsrollsmönster en tyst omedveten kunskap hos barnen och ett rättesnöre 
för deras handlande. (Knutsdotter Olofsson 2002 s.103) 

I förskolans arbete med genusfrågor behöver pedagogerna bli medvetna om sina egna 
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Vilka normer och värderingar 
pedagogen har påverkar bemötandet med barnen, därför bör arbetet med uppdraget börja hos 
pedagogen (Öhman 1999). 

Men barnen påverkas från många olika håll, leksaksfabrikanterna, barnens filmutbud och 
barnklädesindustrin styr också barnens uppfattning av genus, hur de förväntas se ut och vara, 
detta i ett kommersiellt syfte. 

Förskolan bör utan politisk och ekonomisk vinning agera för flickor och pojkars jämställdhet, 
för deras egen skull. Barn har rätt till samma utbud av material och utrymme oavsett kön.  

I detta arbete vill jag ur ett genusperspektiv studera hur barnens fria lek ser ut på 
förskolegården där pedagogerna inte har samma inflytande över barnens lekar och hur de 
använder lekredskap och utrymmen. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

I den fria uteleken har pedagoger ofta sämre insyn om vad som sker i barngrupperna. När vi 
ser att barnen leker och att de mår bra och har roligt så lämnar vi dem för att de ska få ägna 
sig åt leken ostörda. Vilka lekar barnen ägnar sig åt och vad som sker i leken kan därför vara 
oklart för oss vuxna. 

Jag är intresserad av att få insikt i hur barn leker i den fria leken, och undersöka hur 
könsfördelningen i grupperingar ser ut och vilka delar av gården som utnyttjas och är 
attraktiva för barnen.  

Syftet med detta examensarbete är att studera barnens fria utelek för att belysa om 
förskolegården kan anses likvärdigt tillgänglig för både pojkar och flickor sett ur ett 
genusperspektiv. 

• Leker flickor och pojkar samma lekar på förskolegården eller skiljer sig lekarna åt 
beroende på kön? 

• Hur utnyttjar flickor och pojkar förskolegården? 

• Vilka leker barnen med? 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Förskolans uppdrag 

Ett av uppdragen förskolan har är att motverka könsskillnader. I läroplanen för förskolan står: 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller. (Utbildningsdepartementet 2006 s.4) 

Vidare säger Läroplanen (2006) att ”arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika 
stort inflytande över utrymme i verksamheten”(s.11) Läroplanen påpekar att i de vuxnas sätt 
att bemöta, våra förväntningar och ställda krav på barnen bidrar till att forma flickor och 
pojkars uppfattningar om könsmönster. 

Skolverket (2005) skriver att det är viktigt att aktivt arbeta för jämställdhet mellan könen och 
att detta ska ske integrerat i den pedagogiska verksamheten. 

FN´s Barnkonvention tar också upp flickor och pojkars lika rättigheter och i artikel 2 står:  

 Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Du får inte behandlas annorlunda på 
grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, din religion och dina åsikter. (Utrikesdepartementet 
1990 s. 22) 

Uppdraget att motverka könsmönster och stereotypa könsroller är därmed givet.  

Detta tolkar jag som att pedagoger måste bli medvetna om de egna föreställningarna och 
värderingar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Det är hos oss själva detta arbete att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller ska börja.  

 

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) framför att lärandet sker i interaktion mellan individer och att man i ett 
sociokulturellt perspektiv bör intresserar sig för hur individ och grupp tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. 

 I samspelet barn emellan utvecklas förståelsen om sig själv och sina kamrater. Den kultur 
som barnet lever i och det sociala sammanhang barnet ingår i är viktig för utvecklingen och 
lärande (Öhman 1999). Sommer (2005) påtalar att den kulturella kompetensen tillägnas 
genom praktisk och social kommunikation och det är förskolan och föräldrarnas uppgift att 
utveckla barnets förmåga till den.  Barns uttryck av initiativ och idéer förekommer mer 
markant barn emellan än mellan barn och vuxna, vilket enligt Sommer (2005) beror på att i 
relationer mellan barn finns symmetri och jämbördighet, medan i förhållande till vuxna 
präglas relationen av asymmetri och olikhet. Leken är en situation där barn lär av varandra 
och leken blir konstruktiv eftersom barn på ett naturligt sätt tar efter varandra menar Williams 
(2006). Kulturella och sociala perspektiv betonar det gemensamma i leken, hur barn 
tillsammans skapar och utvecklar sin egen kultur, anser både Löfdahl (2004) och Knutsdotter 
Olofsson (2002). 

Identitets- och meningsskapande sker i en aktiv interaktion mellan barnet och dess omgivande 
miljö (Hundeide 2006, Vygotskij 2001). I sökandet efter sin egen identitet måste barnet pröva 



10 

 

 

sig fram och i sökandet pröva olika roller, är jag en flicka eller pojke och vilken flicka eller 
pojke är jag? Dessa frågor kan barnet få svar på genom att pröva olika roller i leken. Det är 
dessa erfarenheter som senare delvis formar oss som vuxna (Öhman 1999). 

 

2.3 Genusperspektiv 

Ordet genus är ett relativt nytt begrepp som omfattar vad som formar vårt sociala kön. Genus 
som begrepp började användas av feminister på 1970-talet. Ordet härstammar från latinet och 
betyder kön och återfinns också i engelskans gender (Wikipedia 2010).  

När vi berör ämnet genus syftar vi på våra föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 
manligt. ”Genusföreträdarna” menar att vi styrs av uppfostran, miljön och samhället medan 
”biologisterna” anser att vi är en produkt av arv och hormoner enligt Leander (2004). Själv 
menar hon att könet har med både kultur och natur att göra. 

Eidevald (2009) ifrågasätter genusforskningen eftersom den bygger på flickor respektive 
pojkar som grupp, de egenskaper som beskrivs går inte att veta om de återfinns hos alla 
flickor och pojkar om de skulle studeras som individer. Han menar att detta kan förstärka 
istället för att utmana traditionella könsmönster. 

Medan flera förskolor arbetar för likhet mellan könen finns det pedagogiska inriktningar som 
bejakar könsskillnader mellan barnen, enligt Browne (2004) utgår pedagoger i Reggio Emilia 
från att flickor och pojkar är olika, och genom den pedagogiska dokumentationen visa på det 
och acceptera det. Hon uttrycker: 

Despite the rhetoric about not ‘normalizing’ individuals, when it comes to gender the Reggio 
educators appear to have a very clear idea about what constitutes a ‘normal’ girl and a ‘normal’ boy, 
and the documentation merely proves the case. (Brown 2004 s. 58) 

Numera anser många att könsidentiteten har ett historiskt, kulturellt och socialt ursprung mot 
ett tidigare synsätt där vi ansåg att könsidentiteten bottnade i biologiskt nedärvda förmågor 
hävdar Ärlemalm-Hagsér (2008). Hirdman (2003) anser dock att denna uppdelning är 
föråldrad och styr in våra tankar på fel väg. Hon menar att i och med genusdebatten tas 
olikheter mellan könen upp som inte finns, hon anser att män och kvinnor görs olika, män 
som grupp är överordnade kvinnor som grupp och det är det manliga som är normen. Det är 
uppfattningarna om oss och inte kropparnas olikheter som hindrar oss i det vi vill och kan 
uttrycker Hirdman (2003). Idag finns forskning som säger att det finns biologiska skillnader 
mellan könen som: 

Vissa former av aggressivt beteende, inlärningssvårigheter och motorisk oro kan vara nedärvda, 
speciellt hos pojkar. Hos flickor kan egenskaper som blyghet, tillbakadragenhet och tendens till 
social fobi ha en ärftlig koppling. (Leander 2004 s.8) 

Leander (2004) och Fagrell (2002) pekar på fler biologiska skillnader mellan könen som att 
kvinnor generellt är bättre på språk och finmotorik, medan män är skickligare när det gäller 
rumsuppfattning och på att klara övningar som att träffa en viss punkt med pil eller boll. 

Arbetet med genus handlar om att tillföra och inte ta ifrån menar Olofsson (2007) ingen ska ta 
bort det som tillhör pojkkulturen så som mod, styrka och självständighet, istället ska vi stötta 
dem och bryta negativa hierarkier, vi ska ge dem närhet och känslospråk. Likaså ska vi inte ta 
bort närhet, kommunikation och omvårdnad som speglar flickornas kultur, utan istället tillföra 
dem stolthet och själständighet. När vi ser att flickorna tillåter att pojkarna får mer utrymme 
ska vi tillföra flickorna mod, styrka och tuffhet Olofsson (2007). 
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2.4 Förskolegården 

Hur det fysiska uterummet är utformat påverkar barnens möten och lekar.  Grahn (1997) 
hävdar att vi måste ta med barnperspektivet i gårdarnas utformning. Nuförtiden tänker man 
mer på att personalen ska kunna ha överblick över barngruppen, och att gårdarna är 
”vaktmästaranpassade”, dvs. att fokus ligger på att gården ska vara lättskött. Norén-Björn 
beskriver vikten av utevistelse: 

Utemiljön har sina speciella kännetecken som inlärningsmiljö som inte finns någon annanstans. Där 
lär vi oss viktiga saker om livet, om orsak och verkan, om tid och rum. Där upplevs tid som sol och 
skugga och genom rytmen mellan aktivitet och vila Avstånd räknas i den långa vägen dit och den 
korta vägen hem. Begrepp som ”större än” och ”mindre än” har i skogen mer mångfacetterade 
dimensioner än någonsin det pedagogiskt tillrättalagda materialet inomhus kan få. De oändliga talen 
kan upplevas i vitsippsbackens flertal och stjärnhimlens mångfald. Tyngdlagen, friktionen, orsak 
och verkan, avstånd, volymer, färger. former, dofter, ljud. Allt finns där ute. (Norén-Björn 1999 s. 
127) 

Barnen behöver fysiska utmaningar där de kan få testa sina gränser och få kunna leka ostört, 
för detta krävs en mer utmanande förskolegård som har en kuperad terräng med vildvuxna 
partier där träd och buskage får växa fritt (Grahn 1997). Barnens utemiljö bör utmana och 
inspirera för att leken ska kunna utvecklas (pers. obs.) till exempel manar en kuperad gård till 
mer varierad lek än en gård med platta gräsytor.  

Ärlemalm-Hagsér (2008) har forskat på den fysiska utemiljön ur ett genusperspektiv och hon 
menar att förskolegårdens tillrättalagda miljö bidrar till att könsrollerna tenderar att förstärkas. 
Hon påvisar att forskning kring fysisk miljö visar att barnen förhåller sig till miljön på olika 
sätt utifrån kön. Pojkar leker på större ytor och med inslag av bråklek gärna utomhus, till 
skillnad från flickornas lek som gärna sker inomhus i mindre grupper deras lekar beskrivs 
också som stillsamma. 

Ärlemalm-Hagsérs påstående bemöts med kritik i en tidningsartikel från Tanja Bergkvist 
(2008) fil dr i matematik som menar att: ”könsrollerna kommer inte att försvinna bara för att 
barnen lämnar klätterställningen” och att ”genuspedagogiken på förskolorna gör barnen 
förvirrade och måste bort”.       
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Så börjar Astrid Lindgren berätta om sina lekar. 

- Ja, som vi lekte. Från morgon till kväll. 

Outtröttligt, med iver och fröjd. 

För om man leker när man är liten – 

då har man skatter att ösa ur för hela livet sedan. 

(Ljunggren 1992 s.27) 

 

2.5 Lek 

Astrid Lindgren kan beskriva barns lekar på ett speciellt sätt. När man läser hennes böcker 
dyker minnen upp från ens egen barndom, man minns lekarna, skrattet och spänningen. 

Lek är något vi alla har minnen av, lekar vi lekt, platser där vi lekt och kamrater som vi delat 
våra lekar med. I leken kan vi gå ut och in i fantasin vi kan vara allt från astronaut till 
drottning, i leken finns inga begränsningar. Vill flickan prova på rollen som farfar tillåter 
leken det. 

 Knutsdotter Olofsson (2002) beskriver leken som frivillig, spontan och ej målinriktad. Hon 
menar att även djur med lång barndom leker och när barnet är i skydd av modern kan barnet 
tillåta sig att leka och begå misstag. En annan förklaring på begreppet lek bidrar Pramling 
Samuelsson och Sheridan med:  

Barn erövrar omvärlden genom leken. När barn utforskar och försöker förstå sig själva och sin 
omvärld sker det oftast genom lek. Det går därför knappast att skilja lek från lärande. I leken 
utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. I leken 
upptäcker barn också sina förmågor och intressen. Genom leken utvecklas barn socialt, 
känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull 
dimension i allt lärande. (Pramling Samuelsson & Sheridan  1999 s.83) 

I leken kan barnen få pröva sin styrka i brottning utan att riskera att bli ovän, barnet kan också 
bearbeta sin rädsla för något utan att riskera bli skrämd.  

Knutsdotter Olofsson (2002) har sett på olika psykoanalytikers och psykologers teorier om 
lek. Deras teorier om leken är ett försök att förklara varför lek uppstår, hur den uppstår och till 
vilket ändamål den uppstår. En sammanfattning om några psykoanalytiker och psykologers 
tankar som Knutsdotter Olofsson (2002) framställer är: 

Freud (1856-1939) menade att motsatsen till lek är verklighet, i leken kan barnet få som det 
vill och göra som det önskar, där finns möjligheten att kringgå hinder. Freud såg leken som 
ångestreducerande där barnet kan projicera känslor och svårigheter på andra. I leken kan 
barnet ta kontrollen och vara den starka, istället får dockan vara den som är rädd. Freud 
menade också att leken hjälper barnet att lösa oidipuskonflikten. 

Eriksson (1902-1994) har omarbetat och utvidgat Freuds teorier om lek, han fann att i leken 
lär sig barnet att klara av verkligheten och sina inre konflikter. Barnet skaffar sig herraväldet 
över sig själv och sin omvärld, de lär sig klara av verkligheten som de spelar upp i leken. 

Leken är inte något inre (känslor, fantasier) och inte något yttre (verkligheten) utan något där 
emellan – lekområdet där barnet har magisk kontroll menade Winnicott (1896-1971). Han 
avsåg också att barnet måste ha upplevt en pålitlig relation för att kunna leka. 
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För Piaget (1896-1980) är leken en repetition av redan inlärda mönster, leken utvecklas i takt 
med att barnet ökar sin förståelse över hur saker och ting hänger ihop. Under barnets 
utveckling går leken från övningslek via symbollek för att vid skolåldern övergå till regellek 
(stadieteori). 

I motsats till Piagets stadieteori är leken för Vygotskij (1896-1934) en realisering av 
orealiserbara önskningar då det uppstår en spänning mellan vad barnet vill och vad det kan. 
Drivkraften är behov och motiv och i analysen av dessa kan vi förstå barnets utveckling ansåg 
Vygotskij. 

Knutsdotter Olofsson (2002) anser att dessa teorier om lek har kommit att påverka vår syn 
och vårt förhållningssätt till barns lek. Som exempel tar hon upp socialstyrelsens begrepp 
arbeta-leka-lära, men menar att arbete nödvändigt och lek är frivilligt och sker för skojs skull. 
Att säga att lek är barnens arbete kallar Knutsdotter Olofsson (2002) för rent nonsens. 

 

 

2.6 Leken på förskolegården 

Nordin-Hultman (2004) fann att lärare i förskolan tolkade flickor och pojkars aktiviteter på 
olika sätt. Pojkarnas aktiviteter sågs som experimenterande och utforskande medan flickornas 
tolkades som sociala med fokus på relationer. Ärlemalm-Hagsér (2009) tar också upp olika 
tolkningar på pojkar och flickors aktiviteter enligt henne är pojkarnas lekar mer fysiska, 
tävlingsinriktade och mer högljudda än flickornas lekar.  

I den fria leken kan barnen skapa sina egna lekar och grupperingar för leken. Löfdahl (2004) 
som studerat förskolebarns gemensamma lekar menar att i pojkars lek kan man främst se 
spänning och äventyr medan flickors lek har underteman som makt och maktlöshet. 

Forskning visar att barn som vistas på naturrika förskolegårdar leker mer, leker bättre i grupp 
och är uthålligare (Björklid 2005). De får även bättre träning i koordination och balans. 
Vidare påvisar hon att vuxna har den uppfattningen att barnen blir lugnare efter utomhuslek. 

Ofta dämpas barnen inomhus eftersom miljön inne inte tillåter spring och höga ljud. Därför är 
det värdefullt för både vuxna och barn med en stimulerande förskolegård där höga ljud och 
spring får förekomma.  

Sandberg och Vuorinen (2008) pekar på vikten av att barnen ska ha tillgång till den hemliga 
lekvärlden och efterfrågar möjligheten för barnen att ha lekvärldar där vuxna inte har inblick 
i. Men hur rimmar detta med kravet på pedagogerna att de ska ha ständig uppsyn över barnen 
ur säkerhetssynpunkt? Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att det finns studier som visar att barn 
vid utelek där vuxna inte finns närvarande utsätts för kränkande behandlingar, mobbing och 
uteslutning. Detta ställer höga krav på pedagogerna att samtidigt som frihet ges för leken i 
avskildhet ha kontroll av vad som händer i kamratgrupperna. 
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3 Metod 
 

3.1 Observationer 

Metoden för min undersökning av barnens lekar är öppna intervjuer med barnen och 
observationer. Till min hjälp vid observationerna hade jag en MP3-spelare som jag använde 
som bandspelare och talade in det jag såg av barnens lek. Vissa dagar då det var sträng kyla 
fungerade dock inte MP3-spelaren så jag fick använda papper och penna. Valet föll på 
observationer i utemiljön för att som Stukát (2005) påpekar kan man se vad som sker utan att 
störa processen. 

När observationerna genomfördes sökte jag upp barnen på gården och det jag såg talade jag 
in. Om jag såg att barnen ändrade lek eller kamratgrupp spelade jag in det. Observationerna 
skedde vid nio tillfällen, där tiden varierade beroende utifrån hur länge utevistelsen varade, 
cirkatiden var 1 timme. 

3.2 Intervjuer 

I intervjuerna valde jag en ostrukturerad metod. Stukát (2005) beskriver denna intervjuform 
där man kan formulera frågorna på ett sätt som intervjuaren anser lättast att förstå för de 
intervjuade. En mall användes med ett antal huvudfrågor och sedan kunde dessa frågor följas 
upp med t.ex. hur tänkte du nu? Att jag valde att använda denna form av intervju berodde på 
att jag ville att barnen skulle berätta fritt utan för många frågor. Jag kunde också ställa 
följdfrågor när jag inte förstått vad barnen menade i sina svar. Stukát (2005) beskriver de 
ostrukturerade intervjuerna med att där är intervjuaren väl medveten om vilka områden som 
ska täckas in och kan då ställa frågorna i den ordning som faller sig bäst. Det jag främst var 
intresserad av var, var på gården lekarna skedde, vad barnen lekte och med vilka de lekte. 

Utifrån svaren på dessa tre frågor tror jag mig kunna besvara mina forskningsfrågor, om 
barnens lekar skiljer sig åt efter kön, och var flickor och pojkar väljer att leka på gården. 
Grupperingarna i barngruppen har jag också tittat på, om den fria leken skedde tillsammans 
med dem inom det egna könet eller om flickor och pojkar blandade sig i leken. 

Valet att endast ha tre fasta frågor i intervjun var av hänsyn till barnens ålder och att jag inte 
kände barnen så bra och därför inte visste hur mycket de ville berätta för mig.Jag samlade 
barnen före första intervjun och visade kartan och ritningen. Därefter började jag varje 
intervju med att försäkra mig om att de hade förstått vad kartan och ritningen föreställde. I de 
fall där barnen inte nämnde att de lekte med kamrater av det motsatta könet frågade jag 
specifikt om detta. Ibland liknade intervjuerna mer ett samtal mellan mig och barnen. 
Intervjuerna spelades också in på MP3-spelare. Allt transkriberades efteråt.  

Även pedagogerna på avdelningen intervjuades, och jag använde mig av en ostrukturerad 
intervjuform.Ett problem som uppstod var lokal för intervjuerna. Avdelningen är inrymd i en 
paviljong som hade få rum. Det var svårt att gå undan och tala ostört och vid två tillfällen blev 
vi besökta av barn som ville lyssna. Jag valde ändå att fortsätta intervjua på deras egen 
avdelning eftersom den miljön var trygg för barnen. 
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3.3 Urval 

Förskolan som studien genomfördes på är byggd 1981 och har en gård som är avstyckad från 
en kulturbyggnad från 1700-talet. Gården är en kulturrik mark med bl.a. gamla fruktträd som 
barnen kan klättra i, en stengärdsgård och en uppvuxen berså som inbjuder till mycket lek. 
Gården är även rik på växtlighet med många buskage och en del med skog. På gården som är 
c:a 10 000 kvadratmeter finns många möjligheter att leka avskilt.  

Gruppen av barn för mina studier är en fem-årsgrupp på den förskola jag själv arbetar. Jag 
arbetar emellertid inte på den avdelningen. Gruppen för min studie består av tretton barn fyra 
flickor och nio pojkar, alla barnen är fem år. Att jag valt att studera fem-åringarnas lek är 
utifrån mina erfarenheter att i denna ålder börjar barn dela upp sig efter kön i sina lekar. På 
avdelningen arbetar två pedagoger, en barnskötare och en förskolärare. 

Förskolan vi vistas på är en Reggio Emilia- inspirerad enhet och barnen är trygga med vårt 
förhållningssätt där vi lyssnar aktivt på barnen och visar intresse för deras åsikter och tankar. 

Det gäller att utveckla tillit och tilltro till barns förmåga att kunna formulera sina uppfattningar och 
tankar om sin vardag, både i forskning och i verksamhetsutveckling i förskolan. (Ärlemalm-Hagsér 
& Pramling Samuelsson 2009 s. 206)  

Detta har underlättat när jag samtalat och intervjuat barnen, att de delgivit mig sina tankar och 
åsikter, och inte trott att jag förväntat mig ett visst svar.  

 

3.4 Genomförande 

Innan jag observerade och intervjuade barnen skrev jag ett informationsbrev (bilaga 1) till alla 
berörda vårdnadshavare. I brevet förklarade jag vem jag är och vad jag ämnade göra. Jag bad 
om deras tillåtelse att intervjua och observera deras barn i mina studier. I brevet berättade jag 
också att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att barnen kommer att 
avidentifieras i materialet. Etiska hänsyn har beaktas och alla namn i detta examensarbete är 
fingerade, även pedagogernas där jag valt att låta namnen börja på samma bokstav som deras 
yrkestitel, barnskötare och förskollärare. 

Min studie har skett under månaderna februari och mars vilket kan ha betydelse för resultatet 
eftersom barn kan välja olika områden och aktiviteter beroende på årstiden. Den här vintern 
var ovanligt snörik och detta har begränsat barnens lekar. De har t.ex. inte kunnat leka i 
sandlådan eller cykla. 

Resultatet av observationen ligger sedan till grund för intervjuer och samtal med barnen. 
Ärlemalm-Hagsér menar att: 

Förskolebarnens uppfattningar och tankar om sin vardag i förskolan är ett viktigt perspektiv för att 
utveckla kunskap om förskolans verksamhet. Barn kan med sina svar ge ökad insikt för forskare och 
praktiker kring både generella och specifika aspekter i vardagens förskolepraktik och lärandemiljö. 
Barnens röster är värdefulla bidrag till förståelsen för hur den pedagogiska praktiken gestaltar sig. 
(Sandberg  2008 s. 120) 

Till mina intervjuer har jag använt mig av ett fotografi över förskolan och dess gård (bilaga 
2). Med detta fotografi som underlag har jag sedan ritat en karta med för barnen kända platser 
på vår gård. Kartan har jag använt som underlag när jag samtalat med barnen om vad, var och 
med vem/vilka de leker med i utevistelsen. I mina öppna intervjuer var det endast tre frågor i 
intervjun med barnen som var fastställda från början och det jag ville ha svar på var: 
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 Var leker barnen? 

 Vad leker barnen? 

 Med vem/vilka leker barnen? 

Dessa frågor följdes sedan upp med följdfrågor beroende av vad barnen berättade för mig. 
Intervjuerna skilde sig åt beroende av vilket barn som jag frågade. De barn som jag har en 
större kontakt med var lättare att intervjua, de hade lättare att tala fritt. Likaså var en del barn 
mer villiga att delta än andra, dessa barn ville berätta mycket om sina lekar och kamrater. Det 
kan jämföras med en pojke som sade sig inte minnas någonting och heller inte visste vad han 
gjort på gården. 

I intervjun med pedagogerna var det främst deras intresse av genusfrågor som intresserade 
mig, ifall de arbetar med barnen utifrån deras kön. Jag ville också veta om de arbetar med en 
könsuppdelad grupp vid olika tillfällen och om de ansåg ifall flickor och pojkar har olika 
behov. 

 

 

3.5 Bearbetning av data 

Observationerna och intervjuerna spelades in på band och skrevs rent så snart det var möjligt, 
oftast samma dag. Detta för att om ljudkvaliten var dålig kunde jag minnas de ord som inte 
uppfattades på bandet. 

När jag bearbetat det empiriska materialet har jag valt ett hermeneutiskt sätt att tolka det. 
Hermeneutik handlar om att försöka förstå och tolka barnens upplevelser och intentioner med 
det som de förmedlat till mig (Westlund 2009).  

 För att hitta likheter och olikheter har intervjuerna genomgåtts. Utifrån dessa data och 
observationerna kunde jag indela deras lekar i sex kategorier som jag presenterat i ett 
diagram. Jag valde att skilja på ”rolleken” och ”lekar med inspiration från TV” eftersom TV-
figurerna är mer statiska i sina roller till skillnad från rollekarna som mer bygger på barnens 
egen fantasi. ”Jageleken” fick bli en egen kategori därför att det var i den leken flickorna och 
pojkarna nästan uteslutande möttes i. Kategorin ”leken vi fasta redskap” var när de använde 
gungan, rutschkanan och sandlådan till det de var ämnade för. ”Snölek” var lekar med 
snöredskap så som skyfflar och åkmadrasser, ”bygglek” ägnade sig barnen åt i skogen när det 
med hjälp av pinnar byggde kojor och bro. 

Var och vad barnen lekte på gården sammanfattades på ritningar För att få struktur på mitt 
insamlade material valde jag att dela upp stycken utifrån frågorna var barnen leker, vad de 
leker och med vem/vilka de leker med i min resultatdel. 
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4 Resultat 
 

4.1 Introduktion till barngruppen 

 

Till första intervjutillfället hade jag med mig ett satellitfoto från Eniro över förskolan. Jag 
samlade barngruppen och frågade dem om de visste vad jag hade med mig samtidigt som jag 
visade fotot.  

Ja, ropade de, det är en karta. Jag undrade då om de kunde se vad den föreställer, de kunde se 
att det var vår förskola. - Ja, det är dagis, svarar de.  

Vi studerade fotot tillsammans och samtalade om vad allt är t.ex. var rutschkanan är, likaså 
gungorna och sandlådorna. Tillsammans benämnde vi de olika delarna av gården. Barnen var 
tveksamma över vår berså, som ligger i skogsdelen, en gammal lindberså som inte har något 
offentligt namn. Jag förklarade att det är där träden växer i en ring och det är ett rep knutet 
tvärsöver, då förstod barnen vad jag menade för plats på gården. 

När jag uppfattat att barnen hade förstått bilden och jag förklarat min karta som jag ritat 
utifrån bilden så berättade jag om intervjun. Jag sade sedan: 

-  Jag är nyfiken på var ni leken på gården och med vad ni leker och med vem. Erik ropade 
direkt – Jag vill först. Sen jag, sade Anders.  

 

4.2 Var leker barnen 

Var på gården barnen leker och var de olika lekarna sker beskrivs på ritningar (bilagorna 3, 4 
och 5). Vid observationerna fick barnen ofta sökas upp eftersom gården är stor och det finns 
många ställen att gå undan till för enskild lek. Barnen värnar om sin lek och vill inte bli störda 
eller avbrutna i den. Där pojkarna leker sina rollekar är undanskymda platser på gården där 
lekarna kan ske ostört och utan insyn. Flickornas val av platser för lek har varit mer synliga 
och närmre där pedagogerna var. Pojkarna lekte på platser längre ifrån pedagogerna. Benny 
och Britt drog sig oftast undan resten av gruppen när de lekte tillsammans, skogen på gården 
var då oftast platsen för deras lek. När barnen tittat på kartan och pekat ut var någonstans på 
gården de leker så har flickorna lättare relaterat till den delen av gården som stängdes av för 
tillbyggnaden (vänstra delen av kartan). I intervjuerna med pojkarna fick jag ofta fråga om de 
lekt på den sidan av gården, vid dessa frågor berättade de om saker de gjort där. Pojkarna 
berättade i intervjuerna var de olika lekarna genomfördes, utifrån deras berättelser verkar 
deras rollekar vara till stor del platsbundna. Under den tid jag observerade barnen såg jag inga 
konflikter i barngruppen som handlade om intrång på varandras lekområden, däremot blev de 
störda av mindre barn från andra avdelningar. 

  

4.3 Vad leker barnen 

I mina intervjuer berättade barnen om figurer de sett på TV och som de gestaltade i leken, 
flickorna lekte Totally Spice och pojkarna lekte Wall-E, Pokemón, Turtles, Buzz Lightyear 
och Star Wars. I dessa lekar möttes inte flickorna och pojkarna utan de skedde i enkönade 
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sammanhang. Figurerna i dessa lekar är starkt genuskodade. Pojkarnas figurer stimulerade till 
att leka krig och utöva kraftmätningar med pinnar (de gjorde inte illa varandra) medan 
flickornas förebilder var kvinnliga agenter som hade sina hjälpmedel i form av t.ex. sändare i 
läppstiftet. Flickorna slogs inte i sina lekar utan som Disa berättar ”då gör man inget särskilt 
då kanske man spionerar eller nåt”.  

I den fria uteleken möttes pojkarna och flickorna främst i ”jagelekar”. Annars var de flesta 
uppdelade efter kön förutom Britt och Benny som alltid lekte tillsammans när tillfälle gavs. 
Vad jageleken innebar hade barnen ingen klar uppfattning om. Eventuellt ändrades den vid 
olika tillfällen. Vid ett tillfälle när Cecilia sprang fram till mig för att få skydd frågade jag 
henne vad som händer om man blir tillfångatagen. Carl bryter då in och svarar, att då 
hjärntvättar vi dem. ”Nej, säger Cecilia de ska pussa oss på munnen och det vill inte jag för 
jag har en lös tand faktiskt.” När jag frågar Carl vad hjärntvätt innebär säger han, att då vill de 
vara i vårt lag. Enligt Hans är det alltid pojkarna som jagar flickorna och detta för att det är en 
rolig lek. 

Barnen i den här gruppen lekte mycket rollekar. Det var också dessa lekar som upptog den 
mesta tiden. Pojkarna berättade om rollekar som: indianer, båt, jakt på rådjur, lejon och tigrar, 
soprum, ”mamma, pappa, barn”, döda björn, hemlig gång, familj, forskare, häxa, hästar och 
skogspromenad. Flickorna berättade om: tigrar, styvmoder och ”björnen sover”. 

Tiden barnen ägnade åt leken var beroende på hur överens de var över lekens innehåll och 
utveckling, blev barnen oense om leken kunde den avslutas och en ny lek startas. Eventuellt 
bidrog också oenigheten till nya grupperingar. Ifall leken utvecklades på ett för barnen bra sätt 
och de inte blev störda så varade oftast leken under den tid utevistelsen var. Jag tog aldrig tid 
på hur länge lekarna varade, men jag fick uppfattningen av att rollekarna var de som varade 
längst. Dessa lekar kunde pågå under flera dagar. Vid ett tillfälle lekte Britt och Benny 
bebisar, deras lek utvecklades till att bebisarna senare blev skolbarn, den leken varade under 
två dagar. Jagelekarna varade oftast korta stunder, oftast fångades flickorna in och efter det 
slutade leken. Tiden för leken var också beroende av ifall barnen blev avbrutna, dels blev de 
avbrutna av andra barn som gjorde intrång på lekområdet, dels av vuxna för att det var tid att 
gå in eller hemgång. 

När jag observerat och intervjuat gruppen har jag fått ta del av den fria uteleken. De lekar som 
jag sett i observationerna har jag delat in i sex kategorier: 

 

• Lek vid fasta redskap: Gunga, åka rutschkana, lek i sandlådan. 

• Jagelek: Pojkarna jagar flickorna eller tvärt om. 

• Rollek: Lekar som hittat sin inspiration från barnens egen fantasi, t.ex.   familj, 
häxa och forskare. 

• TV-figurer: Star Wars, Pokemón, Turtles, Wall-E, Totally Spice och Buzz 
Lightyear. 

• Bygglek: Koj- eller brobygge. 

• Snölek: Åka madrass, Skotta snö, och gräva snögrotta. 
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Diagram 1. Medelvärdet grundar sig på vid hur många gånger de nio pojkarna och fyra 
flickorna observerades vid de sex olika lekkategorierna. Observationerna  skedde vid nio 
tillfällen.  

 

Gruppen består av nio pojkar och fyra flickor. Av diagrammen kan man utläsa att vid de nio 
tillfällen som jag observerat gruppen lekte inte flickorna någon gång figurer inspirerade från 
TV. Man kan se att flickorna i medeltal oftare lekte vid fasta redskap, jagelek, rollek och 
snölek än pojkarna. Bygglek såg jag vid ett tillfälle när vi var i skogen och då ägnade sig alla 
barnen åt det. 
 

4.4 Med vem/vilka leker barnen 

När jag i mina intervjuer frågade pojkarna vem eller vilka de leker tillsammans med var det 
endast Filip och Benny som nämnde flickor utan att jag specifikt frågade efter det. Pojkarna 
och flickorna nämnde det motsatta könet i jageleken och Benny berättade att han lekte många 
lekar tillsammans med Britt. 

Flickorna berörde inte heller pojkarna i sina berättelser utan att jag tog upp det. Då nämnde 
Disa att hon gungat med Erik medan Anna och Cecilia sade att de inte lekte med pojkar. 
Däremot nämnde Britt Benny som lekkamrat. I flickgruppen, som bestod av fyra barn, lekte 
Anna, Cecilia och Disa tillsammans, Britt leker med Benny och Carl. Pojkarna, som bestod av 
nio barn, leker alla med varandra, när jag läste igenom vilka kamrater de berättade att de lekte 
med i intervjun så blev alla nämnda av minst tre kamrater. Även i observationerna kunde jag 
se att pojkarna gick in och ut i olika grupperingar när de lekte med varann.  

 

4.5 Med vad leker barnen  

I min frågeställning skrev jag att jag var intresserad av att se hur material används och av 
vilka, samt om båda könen har samma tillgång till gården, redskapen och leksakerna. Under 
de tillfällen jag observerade gruppen använde barnen knappt något av de material som fanns 
att tillgå, förutom de fasta lekredskapen som gungor, rutschkanan och sandlådan. Vid några 
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tillfällen användes hinkar och spadar. Det var då mat som skulle tillagas. Det material som 
barnen använde mest i lekarna var pinnar som då användes som vapen av pojkarna i deras 
krigslekar. Min uppfattning var att barnen lekte med varandra utan leksaker och redskap. Vid 
några tillfällen använde barnen spadar, snöskuffare och åkmadrasser. På grund av snön var 
möjligheten till lek begränsad och därmed också lekredskapen. 

 

4.6 Samtalet med pedagogerna 

 

När jag samtalat med de två pedagogerna på avdelningen så anser de att rättvisa och jämlikhet 
är viktigare än genusfrågan. Det är viktigare att se till individen framför könet. Alla barn ska 
få tillgång till allt material och ingen ska få ta större plats oavsett kön. Bettan kan se att 
barnen har behov av olika material eftersom flickorna och pojkarna har olika intressen. Hon 
ger som exempel att pojkarna aldrig leker med Barbie och att flickorna inte intresserar sig för 
Star Wars. Fanny menar att barnen leker med samma material fast på olika sätt, t.ex. leker 
pojkarna med dinosaurier i dockskåpet. Fanny berättar att när barnen tar med saker hemifrån 
finns det intresse att låna dessa, då leker flickor med pojkleksaker och tvärtom. Vidare 
påpekar hon att det är viktigt att både flickor och pojkar får möjlighet att pröva på olika 
aktiviteter om de vill, som att flickorna är intresserade av att snickra. De delar inte in gruppen 
efter kön eftersom de anser att alla barn ska få tillfälle att pröva olika aktiviteter och material 
oavsett kön. Man har inte heller möblerat avdelningen med pojk- eller flickvrå. 

Ingen av pedagogerna kan se att förskolegården på något sätt är könskodad, däremot ser de 
barnens behov att kunna gå undan och leka avskilt, som Bettan benämner ”sitta och 
kuckilura” de efterlyser därför fler småhus och eller kojor på gården. 
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5 Diskussion 
 

Detta kapitel vill jag börja med tacka alla som hjälpt mig och stöttat mig i mitt arbete med 
detta examensarbete. Det positiva bemötande jag fått av barnen har underlättat mycket för 
mig i mitt arbete, de har tagit emot mig med glädje och låtit mig ta del av deras tankar och 
åsikter. Pedagogerna på den avdelningen har också varit mycket tillmötesgående och gett mig 
utrymme för mina studier. Föräldrarnas positiva inställning till min studie har också 
underlättat för mig i mitt arbete. Jag fick tillbaks informationsbrevet snabbt och samtliga 
föräldrar gav sitt samtycke till att deras barn fick delta i studien. 

I aktiviteter där vuxna inte är styrande finns det möjlighet att se hur flickorna och pojkarna 
uttrycker det könsrollmönster som vi vuxna och samhället förmedlar. Därför föll mitt val på 
utomhusleken där pedagogerna inte har samma insyn och påverkan i leken som inomhus. 

I leken inomhus har pedagoger oftare bättre överblick över barnens lekar än utomhus. I 
utomhusleken rör sig barngruppen över en större yta och därför har vi inte alltid samma 
vetskap om vad barnen leker och vilka grupperingar det finns i barngruppen. 

Min erfarenhet är att barn från fyra till fem år delar upp sig efter kön i lekarna. Den 
erfarenheten går i linje med Eidevald (2009) att flickor och pojkar ses som olika och på så sätt 
förväntas barn dras till dem som ses som lika. Birgerstam (1999) menar att i relationen till 
andra ser vi oss själva. Vi kan se det olika, unika, individuella och speciella om vi upptäcker 
det som är likt, vanligt och kollektivt. Vi behöver kontraster och möjligheten för att kunna 
jämföra oss med andra för att upptäcka hur lika varandra vi är. Det är i interaktionen med 
andra som vi skapar genus. För att skapa sitt genus och sin identitet måste vi umgås och 
samspela med andra. Det är viktigt för utvecklingen av identiteten att veta vem man är och 
vilket genus man tillhör, och därför måste barnen få tillfällen där man kan pröva olika roller i 
leken. I leken kan man gestalta olika roller både inom det egna könet och i det motsatta könet.  

Gruppen jag studerat har varit uppdelad efter kön den mesta tiden av utevistelsen förutom 
lekarna mellan Britt, Benny och Carl. Mina iakttagelser bekräftar Eidevald (2009) att barnen 
dras till dem som ses som lika. Pedagogen Fanny säger i intervjun att hon ”tycker att barnen 
blandar sig bra, ute också”. Utifrån mina observationer under denna period som min studie 
har skett och det som barnen berättat för mig i intervjuerna motsäger dock detta. Uteleken har 
varit uppdelad efter kön den mesta tiden och det var endast i jageleken flickorna och pojkarna 
möttes. I den leken var det oftast pojkarna som tog kontakten och fångade flickorna. Så även 
om pojkarna och flickorna möttes i denna lek var det fasta könsroller som uppstod. 

Barnen i mina studier identifierade sig ofta med figurer från TV i sina lekar och kunde på så 
sätt få hjälp att utforska vad deras genus innebär. Knutsdotter Olofsson förklarar dessa lekar 
med:  

Vid fyra-femårsåldern och framöver kan vissa låtsaslekar bli ritualiserade. Barnen leker 
”Stjärnornas krig” med bestämda roller och en förkortad, förenklad ritualiserad handling. 
Handlingen i dessa lekar kan vara endast schematiskt utförd och omöjlig att förstå, om man inte vet 
det verkliga innehållet. (Knutsdotter Olofsson 2002 s 36) 

När barnen lekte dessa lekar upplevde jag att det var samma lek oberoende vilket temat var, 
om de lekte Star Wars eller Wall-E. Vid ett tillfälle lekte en grupp pojkar Pokemón och 
Turtles samtidigt. Min uppfattning var att de inte visste så mycket om dessa figurer, en del 
hade sett filmer på TV andra hade hört om dem av kamrater. Viktigt i dessa lekar var 
rollfördelningen och det finns en hierarki där vissa roller ger mer makt än andra. I Star Wars 
är det bäst att vara Luke Skywalker, och rollfördelningen kunde ta lång tid med mycket 
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diskussioner. I dessa lekar kunde jag även se tävlingsmoment där barnen utmanade varandra i 
styrka och våghalsighet exempel på detta såg jag när pojkarna tävlade om vem som kunde 
klättra högst upp i trädet. Det förekom också fäktning med lasersvärd (pinnar).   

Kanske man måste överdriva i sina roller om manligt och kvinnligt för att sedan hitta normen. 
Flickorna i min studiegrupp har valt förebilder med ”girlpower” som samtidigt är väldigt 
sköra och veka i sin framställning, jag syftar då på Totally Spice som flickorna berättade om 
och Barbiedockorna som togs med hemifrån. Pojkarnas förebilder symboliserar makt, 
osårbarhet och styrka, deras leksaker är enligt Örnstedt och Sjöstedt (1999) mörka till färgen 
och har ett häftigt utseende. Budskapet är äventyr, strid och teknik. Till skillnad från 
pojkarnas leksaker är flickornas leksaker enligt Örnstedt och Sjöstedt (1999) skildringar av 
kvinnan som romantisk och sexig, ett objekt för uppvaktande män. Eidevald (2009) 
konstaterar att både flickor och pojkar aktivt är med och upprätthåller maskulinitets- och 
femininitetsnormer och att det ger uttryck för hur en flicka respektive pojke förväntas vara. 
Flickorna i min studie tog ibland med sig Barbiedockor hemifrån som de lekte med på 
avdelningen, samtidigt tog pojkarna med sig Star Warsfigurer som de använde i sina lekar. 
Löfdahl (2004) har observerat barn och sett att pojkar och flickor leker tillsammans men de 
har olika teman. Pojkar gestaltar ”stor och liten” samt ”spänning och äventyr” medan 
flickorna gestaltar ”makt och maktlöshet”. Löfdahl kunde se att barnen deltog lika mycket i 
maktlekar men att flickorna inte visade maktdispyterna lika tydligt som pojkarna. Pojkarna i 
hennes studie ägnade sig åt mer fysiska jagelekar och bråklekar. Hon kunde också se att i de 
gemensamma lekarna gav flickorna order och bestämde i leken. Pojkarna fick ofta en 
underordnad roll. Detta kunde jag se i min observation när flickorna leker krigare och delade 
upp pojkarna mellan sig som sina vakter. Under denna uppdelning stod pojkarna tysta och lät 
sig styras av flickorna.  

För att utveckla en positiv självbild behöver barnen förebilder anser Öhman (1999). Hon 
ifrågasätter emellertid vad en bra könslig förebild är i vår kultur. Öhman menar att kvinnliga 
och manliga ideal förändras över tid. Vad vill vi att pojkarna och flickorna ska identifiera sig 
med? Är det superhjälten och den trådsmala Barbie? Barnen måste få överdriva i sina rollekar 
för att sedan landa på en lagom nivå i sökande efter sin identitet. Detta beskriver Öhman som 
att: 

Lekens betydelse för förskolebarnets allsidiga utveckling innebär också att barnet i leken får 
samspelserfarenheter som är betydelsefulla för dess könsutveckling. I leken skapas identitet – i 
leken är barnet subjekt. I leken övar barnet könsspecifikt beteende och klassificerar utifrån kön. 
Leken är den form och det forum där barnen själva har kontroll. (Öhman 1999 s. 16) 

Alla barn i gruppen lekte rollekar, främst Britt och Benny som använde den mesta av tiden på 
gården till dessa lekar. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att fantasi och lekfullhet är ett 
personlighetsdrag som en del barn har mera av och dessa barn låter sig inte distraheras i leken 
och har lättare att utveckla den. När Britt och Benny och ibland även Carl lekte sökte de upp 
platser långt ifrån den övriga gruppen. Bersån var en omtyckt plats för dessa barn att leka på. 
Benny säger i intervjun att ”vi kallar det privat område”. Jag kan se detta som en önskan att få 
vara ostörda.  

Barnen sökte vid flera tillfällen upp platser där de kunde leka ostört, främst skedde det i 
rollekar och när det lekte att de var figurer från TV. 

Vad jag kunnat se i min studie är att pojkar och flickor leker samma lekar fast med olika 
innehåll och på skilda sätt. När barnen byggde i skogen gjorde pojkarna en bro över ”stupet” 
medan flickorna byggde ett hus där de skulle bo. När bygget var klart så jagade pojkarna 
draken som bodde under bron medan flickorna samlade mat till hemmet.  
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Flickorna på den avdelningen jag studerade hade omvårdande lekteman som familj och 
matlagning, de lekte också storasystrar och styvmoder. Pojkarna på avdelningen hade samlar- 
och jägarteman i sina lekar, deras lekar handlade också om styrka där de utmanade och visade 
varandra sin styrka.  

Vad jag kunde se var regler viktigare för flickorna, i rutschkanan fick man inte knuffas och 
bara åka en i taget enligt flickorna. Man skulle sluta om någon sa stopp och man måste turas 
om, detta påtalade flickorna medan pojkarna såg dessa regler som något som skulle utmanas. 

Vid ett tillfälle försökte Anna få pojkarna i rutschkanan att akta sig när hon skulle åka, när de 
utmanade och försökte köra på varandra. 

I mina samtal med pedagogerna var de eniga om att man inte arbetade med genusfrågor utan 
man såg individen och dess behov oavsett kön, Skolverket (2005) poängterar att vi ska 
tillgodose barnens interesse och behov oberoende av kön för att detta lägger en grund för 
jämställdhet ur ett samhällsperspektiv. Men gör vi det vi tror att vi gör? Melin (1999) tar upp 
problemet om vi verkligen bemöter barnens individuella behov eller om vi i praktiken 
bemöter pojkar och flickors individuella behov utifrån en omedveten föreställning om vad 
könens behov är. Utifrån det jag såg och det pedagogerna berättade för mig gjordes det ingen 
skillnad på flickor och pojkar. Barnens egna intressen och önskningar styrde verksamheten 
mycket och pedagogerna var noga med att alla barn skulle få lika stort utrymme. Barnen fick 
ta med leksaker hemifrån och inga leksaker var bannlysta, likaså var det ingen uppdelning av 
avdelningen med tanke på könen. Pedagogerna kunde även se båda könens behov av att få 
leka avskilt på gården. 

Det empiriska underlaget i denna studie är begränsat, då bara en barngrupp på en förskola är 
undersökt. Eftersom könsfördelningen i barngruppen var skev med nio pojkar och fyra flickor 
kan detta ha påverkat resultatet. Vidare är studien genomförd under endast en årstid. Vintern 
detta år har varit extrem med mycket snö som inneburit begränsningar i lekar och 
lekutrymmen. En annan begränsning har varit tillbyggnaden av förskolan som startade 
veckorna innan jag påbörjade med min studie. En tredjedel av gården stängdes då av, och 
barnens utevistelse bestod i början till stor del av att studera grävmaskinen och lastbilarna. 
Därför bör resultaten av denna studie tolkas med försiktighet. Det man kan utläsa ur min 
studie är hur det sett ut i just denna barngrupp, under just denna period.  

Många intressanta resultat har jag ändå fått, som att det är viktigt att för barnens 
identitetsskapande utgå ifrån dem som individer. Att fokusera på dem ur ett 
jämställdhetsperspektiv kan tvärtom hämma dem i deras skapande av hur det är att tillhöra ett 
visst kön. Öhman (1999) påtalar att barnen har intresse att själva aktivt skapa sig struktur i 
tillvaron. Jag har även sett vikten av att barnen har tillgång till lek i avskildhet.  

När barnen vill leka ifred och motar bort andra barn behöver det inte betyda att de utesluter 
andra istället kan det vara så att de skyddar och bevarar leken, leken kan se som hotad ifall 
den störs. Även Norén-Björn påtalar vikten av avskildhet i uteleken: 

Där finns möjlighet att få vara ifred för den stora gruppens tryck. Att få ge sig iväg på egna utflykter 
och att skapa fördjupade lekar enskilt eller med några få andra barn. Detta tilltalar flickor såväl som 
pojkar. (Norén-Björn 1999 s.130) 

I den fria uteleken kunde jag se att barnen drog sig undan främst i rollekarna och när de lekte 
TV-figurer. Då valdes platser fria från insyn och en bit ifrån de fasta lekredskapen där de 
flesta barnen vistades. 
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Vidare har jag i min studie sett vilken betydelse figurer som t.ex. Barbie och Star Wars har för 
barnen, pojkarna och flickorna i studien hade ett behov av att överdriva det kvinnliga och 
manliga i deras sökande efter deras egen genus. 

När jag studerat barnens lek på gården så kunde jag inte alltid följa upp detta så snart som jag 
önskat. Detta berodde på att jag samtidigt arbetar på en annan avdelning och ibland hade svårt 
att lämna den. Kylan medförde att min MP-3-spelare inte fungerade alla dagar under 
observationerna, jag var då tvungen att gå över till att göra anteckningar i pappersform som då 
inte blev lika utförliga. 

Mycket forskning finns redan inom detta område. För vidare forskning inom det område jag 
skrivit vill jag föreslå att se på den fria leken inomhus ur ett genusperspektiv. Studier kan  
även ske på yngre barn för att se när uppdelningen av flickor och pojkar börjar i den fria 
leken. 
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Bilaga 1 
                                                                                           xxxxxxxx 2010. 02. 08 

 

Till föräldrar/vårdnadshavare och barn på avdelning xxxxxxx 

 

I mina studier till förskollärare för Högskolan i Gävle ska jag i min C-uppsats studera barns 
utelek ur ett genusperspektiv. 

Min tanke är att observera barnen och utifrån vad jag ser intervjua dem om deras lek. 

Deltagandet sker frivilligt och anonymt. Barnens svar och observationerna kommer ej att 
kunna kopplas till enskild individ och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Materialet kommer att ingå i mitt examensarbete och sparas ett år på Högskolan i Gävle innan 
det förstörs. Arbetet kommer sedan att publiceras i databasen DIVA så att alla kan ta del av 
den. 

 

Vid frågor och undringar angående studien, kontakta mig gärna. 

Tack på förhand 

Bitte Klingberg 

Tel: xxx xxxxxxxxx 

Mejl: xxxxxxxxxxxx 

 

___ Jag ger min tillåtelse att mitt barn deltar i observationer och intervjuer. 

 

___ Jag ger inte min tillåtelse att mitt barn deltar i observationer och intervjuer. 

 

Barnets namn…………………….. 

Underskrift                                                             Underskrift 

 

………………………….                                       ………………………….. 

 

 

 

Handledare: 

Geir Loe  

Högskolan i Gävle 

Mejl: xxxxxxxxxxxxx
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