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Sammanfattning  
I detta forskningsarbete har vi belyst barns fria lek i åldersindelade grupper på förskolan. Vi har utgått från 
frågeställningarna vilka lekar barnen väljer, vem de leker med och vilket lekmaterial de väljer. Vidare vad det är 
som påverkar dem i deras val av lek. De åldersindelade grupperna i vår undersökning har varit ett till tre år och 
tre till fem år.  
 
Vi har använt oss av så kallad kvalitativ metod i vår undersökning. Undersökningen genomfördes på två 
förskolor, där vi var och gjorde vår studie för att undersöka hur leken ser ut. De tre metoder vi använt oss av är 
observationer, intervjuer med pedagoger och samtal med barn. Vi inledde studien med att observera barnen i 
deras fria lek för att få ett bra underlag till våra kommande intervjuer och samtal. 
 
Resultatet som vi fann är att barnens fria lek skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna. På ett till 
treårsavdelningen leker barnen mer spontant, de sysselsätter sig inte med samma aktivitet under längre tid utan 
växlar ofta. Det förekom inga tydliga könsskillnader i val av lek, lekmaterial och lekkamrater. Medan det på tre 
till femårsavdelningen var mer synligt att barnen valde lek, lekmaterial och lekkamrater utifrån sitt kön. 
Barnens lek var här mer fokuserad på en specifik lek som till exempel rollek, konstruktionslek och skapande 
lek. Gemensamt för de båda åldersgrupperna var att barnens valmöjligheter ökar i deras utelek så som val av 
lekmaterial och plats för leken.    
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1. Inledning 
Vi börjar nu närma oss slutet på utbildningen och ska snart ge oss ut som verksamma 

pedagoger. Vårt intresse för barns lek väcktes tidigt i utbildningen. Vi finner ämnet lek 

intressant och aktuellt idag därför att vår erfarenhet efter verksamhetsförlagd utbildning är att 

leken diskuteras olika mycket ute i verksamheter. Under specialiseringen ”lek och lärande i 

förskolan” arbetade vi mycket med leken som gjorde att vi ville fördjupa oss i detta ämne. Där 

blev vi bland annat uppmärksamma på lekens stora betydelse för barns utveckling. Eftersom 

vår framtida yrkesroll är inom förskolan vill vi belysa lekens betydelse hos barn från ett till 

fem år.  

 

I den litteratur och forskning om barns lek som vi läst har det framkommit att flickor 

respektive pojkar leker olika. Det har framhävts att pojkar leker mer rörliga lekar och med 

konstruktionsbyggen medan flickor leker rollekar som ofta innehåller vardagsteman. Barnen 

väljer roller utifrån kön. Flickorna väljer ofta att gestalta exempelvis vackra damer, prinsessor 

och mammor. Medan pojkarna går in i hjälteroller, där de till exempel leker att de segrar i en 

strid. Utifrån den forskning vi har läst fann vi det intressant att gå ut i verksamheter och titta 

hur barns lek ser ut där.  
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2. Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att genom en kvalitativ studie undersöka hur barn i förskoleåldern 

leker. Genom studien vill vi få en bild av hur barn i åldersindelade grupper, ett till tre och tre 

till fem år leker och vad som avgör deras val av lekmaterial. Vi vill även se om barns kön har 

någon påverkan i deras lek.  

 

 

3. Problemformulering 
Hur leker flickor och pojkar i åldersindelade grupper på förskolan? 

 

 

3.1 Frågeställningar 
Vilka lekar väljer barnen? 

Vem leker barnen med? 

Vilket lekmaterial väljer barnen? 
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4. Litteraturgenomgång 
 

4.1 Vad säger styrdokumenten om leken 
I det här inledande kapitlet kommer vi att ta upp vad styrdokumenten säger om barns lek på 

förskolan. Eftersom styrdokumenten ligger till grund för förskolans arbete ansåg vi det 

värdefullt att ta med vad de säger.  

 

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) [Lpfö 98] under rubriken 

Förskolans uppdrag kan man läsa att, ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” 

(2006, s.6). Lpfö 98 ligger som grund för förskolan i deras arbete att främja barns utveckling. 

Leken har stor betydelse i barns sociala utveckling.  

 

Pedagogers sätt att bemöta flickor och pojkar är av stor vikt när barnen ska skaffa sig 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Vidare kan man läsa i Lpfö 98, att 

”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” (s.4). Lpfö 98 säger att förskolan även ska sträva 

efter att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i verksamheten, pedagogers uppgift är att 

uppmärksamma pojkars och flickors lek lika mycket. Som pedagog är det viktigt att vara 

öppen för all lek som sker i förskolan, att få en så könsneutral miljö som möjligt.  

 

I skolverkets Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i förskolan (2005) tar de upp att det är 

viktigt att personalen på förskolan arbetar för att få in jämställdhet mellan pojkar och flickor i 

den pedagogiska verksamheten. Det är även viktigt att pedagogerna diskuterar vad de anser 

vara kvinnligt och manligt och utifrån det forma miljön så att den stärker jämställdhetsarbetet.  

 

 

4.2 Vad och hur leker barn?  
I det här kapitlet kommer vi att berätta om barns lek på förskolan. Den tolkning som vi har 

gjort efter att ha läst litteratur är att flickors lek är betydligt lugnare än pojkars. Det går att se 

genom att flickor oftare sitter ner och pysslar medan pojkar är mer aktiva. Vi kommer här att 

ta upp det vi funnit vanligast i barns lek, det är bland annat rollek och bråklek. Med rollek 
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menar vi att barnen agerar utifrån olika roller. I bråklek låtsasbråkar barnen tillsammans och 

det leder då till att de brottas och jagar varandra, därav namnet bråklek. Förskolläraren och 

författaren Susanne Rithander (1991) menar att ”vi kan inte bara se könsskillnader i vad 

barnen leker utan också i hur de leker och beter sig” (s. 22). Det här gör det intressant att 

fördjupa sig i innehållet av barns lek och se om det stämmer än idag.  

   

En författare som vi kommer att använda oss mycket av i arbetet är Birgitta Knutsdotter 

Olofsson, professor emerita vid lärarhögskolan i Stockholm. Hon har forskat mycket om 

barns lek och blir därför den största forskaren inom leken. Genom sina böcker och 

föreläsningar väcker hon stor uppmärksamhet hos människor om hur viktig leken är både för 

vuxna och barn. På grund av detta anser vi att hon är en viktig förebild för oss och vill därför 

framhäva hennes forskning i vårt arbete. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att innan tre års 

ålder leker pojkar och flickor väldigt lika lekar. De gestaltar då gärna vardagslivet, men också 

monster, vilda djur och annat skrämmande. På en förskola kan det även finnas barn som står 

tysta bredvid den fria leken och när de kommer hem leker samma lek som de tidigare sett på 

förskolan under dagen. Psykologerna Marianne Brodin och Ingrid Hylander (1997) förklarar 

detta som alert inaktivitet (iakttagande lek) då barn står bredvid och koncentrerat tittar och tar 

in intryck från omgivningen. Efter tre års ålder belyser Knutsdotter Olofsson (2003) att barn 

börjar veta att de är flickor respektive pojkar och söker förebilder att efterlikna. Hon menar 

vidare att det är enklare för flickor än pojkar att hitta förebilder, detta eftersom de omges av 

kvinnor varje dag och kan lätt iaktta deras arbete. Pojkar vill söka sig andra ideal än mamma 

och dagisfröknarna. Männens och pappans värld är ofta välkommen som inspiration här men 

massmedia står till tjänst med många förebilder. Pojkar inspireras ofta av TV och 

serietidningar. De leker gärna hjältar, som till exempel Turtles, Batman eller andra hjältar som 

är aktuella. 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att pojkar oftast leker i större grupper, medan flickor leker 

två och två. Ytterligare nämner författaren att när flickor leker väljer de ofta lugnare 

aktiviteter, så som bordsaktiviteter. Det kan vara aktiviteter som pussel, rita eller handarbeten 

av olika slag. Rithander (1991 menar att genom flickornas lugna lek tränar de sin finmotorik, 

kreativitet, verbala uttrycksförmåga och koncentrationsförmåga med mera. Eva Änggård 

(2006) har i sin forskning kommit fram till att när barn aktiverar sig med skapande aktiviteter 

utesluts ingen ur leken på sådant sätt som kan ske i den sociala leken. I den sociala leken visar 

barnen direkt vilka som får vara med eller inte. Knutsdotter Olofsson (1987) säger att pojkar 
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väljer att leka med konstruktionsbyggen, rörliga och motoriska lekar. I dessa lekar för de 

ganska mycket ljud och tack vare det undviker flickorna deras lek. Pojkarnas livliga lekar gör 

enligt Knutsdotter Olofsson (1987) och Rithander (1991) att de utvecklar grovmotorik, 

vetgirighet, kroppskontroll, mod, styrka, ledarskap, med mera. 

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) brukar ofta pojkar försöka mäta sig med varandra, placera 

varandra i en styrhierarki. Detta märks tydligast då det kommer in äldre pojkar i en grupp av 

yngre pojkar. Det blir en massa spring och skrik för att ha omkull, jaga eller skjuta varandra. 

Förskolläraren och författaren Eli Åm (1993) har kommit fram till att flickors lek ofta börjar 

med frågan om man får vara med. Särskilt vanligt är detta i öppningsfasen av en leksituation, 

till exempel efter ett avbrott i leken som orsakats av måltider eller liknande. 

 

Vanligast vid beslut av något under en lek sker det hos pojkar genom öppen maktkamp 

utanför leken, i leken råder harmoni. När flickor ska ta beslut om något i sina lekar använder 

de sig oftast av diskussioner framhäver Knutsdotter Olofsson (2003). Rithander (1991) menar 

att i pojkarnas lek finns det mer rättvisa och regler än vad det gör i flickornas lek. Författaren 

har genom tidigare forskare och egna intervjuer med personal på förskolor fått veta att 

konkurrens är en stor del i pojkars kontakt med varandra. Regler och rättvisa förekommer hos 

pojkar eftersom de ofta tävlar med varandra om till exempel vem som kom först till förskolan 

på morgonen, vem klär på eller av sig snabbast och vem är klar med maten först.  

 

Forskarna Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg (1991) anser att pojkar i större grad 

försöker hitta nya lekar än flickor. Det leder till att pojkars lek blir mer variationsrik och att de 

inte tröttnar så lätt på leken. Att pojkar har mer fantasi än flickor kan bero på att de hämtar 

roller och karaktärer från olika TV-serier och figurer. Detta gör att pojkar testar mer nya roller 

och att deras lek utvecklas mer än flickornas. Författarna ovan menar att:    

 
Pojkar överlämnas mer till att försöka något nytt i sin lek, och som vi har sett, är det inte alltid så lätt att 

göra det på ett konstruktivt sätt. Men att pröva något nytt ger också fördelar – man blir inte hämmad av 

gamla, utslitna former. Därför blir pojklekens repertoar mer innehållsrik än flickornas (s.119).  

 

Åm (1993) å andra sidan menar att pojkars karaktärer gör att de snabbt tröttnar på sin roll och 

leken urartat snabbare än flickornas lek. Författaren menar vidare att pojkar lägger mer tid på 

att få den bästa leksaken och att planera leken än att genomföra leken. Rithander (1991) 
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belyser att pojkarnas val av leksaker, lekplatser och kamrater kan även vara ett sätt att 

markera avstånd från det kvinnliga runt omkring dem. Pojkarna har behov av att skilja sig 

från det kvinnliga och avståndet bekräftar och stärker deras könsidentitet. Sedan uppfattas 

pojkar vara mer provocerande och testar regler mer än flickor. De vuxnas sätt att bemöta detta 

avgör i vilken grad det blir ett problem på förskolan eller inte.  

 

Brodin och Hylander (1997) belyser att barn i förskolan gärna berättar en historia som de varit 

med om. Detta börjar när barnen är i tre till fyraårsåldern och sedan utvecklas mer och mer. 

Barn vill med sitt berättande förmedla något de sett, gjort eller hört. Enligt författarna är det 

vanligt att barnen blandar påhittade och verkliga inslag. Pojkar är speciellt duktiga på detta då 

de gärna tävlar mot varandra om vem som kan berätta den bästa historien. 

 

Marie-Louise Hjorth (1996) skriver i sin avhandling att när barn leker i grupp behåller de sina 

pojk- och flickroller och undviker roller av det motsatta könet. Åm (1993) skriver att när 

pojkar leker rollekar väljer de oftast roller där rollfiguren framställs som tuff. Knutsdotter 

Olofsson (1987) säger att pojkar väljer även roll utifrån kön, de tar ofta rollen som pappa, son, 

man och yrkesroller som polis, lastbilsförare och brandman. Enligt Rithander (1991) leker 

flickor ofta i små grupper där lekarna ofta handlar om familjerelationer som har ett begränsat 

antal roller. Knutsdotter Olofsson (1987) säger att när flickor leker rollekar väljer de oftast att 

ta en roll av det kvinnliga könet, men de visar en tendens under förskoleåren att vilja leka 

mansroller, pojkar visar sällan att de vill leka en kvinnoroll. 

 

Annica Löfdahl (2002) belyser i sin doktorsavhandling att pojkars val av lektema ofta 

gestaltar om pojkarna är stora eller små och innehåller ofta äventyr och spänning. Författaren 

menar vidare att flickor i sin lek ofta utgår från att ha makt över andra barn, men de kan även 

stå maktlösa och lyda ett annat barn. Rithander (1991) skriver att flickor väljer ofta något 

omvårdande tema, till exempel sjukhus, djur, barn eller något som har med service att göra, 

till exempel affär. De återskapar och övar på rollen som mamma, barn och så vidare. Åm 

(1993) menar att i pojkars val av lek uppstår ofta bråk. Rithander (1991) anser att när pojkarna 

hamnar i de situationerna leder det till att de får träna upp sin problemlösning. Pojkar bli 

tvungna att lösa sina egna konflikter då de oftast leker i ett rum där det inte finns några 

närvarande pedagoger. Brodin och Hylander (1997) anser att barn behöver vuxnas närvaro 

som ingriper vid behov. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att pedagogernas frånvaro leder 

till att de har dålig inblick i barnens teman och kan inte hjälpa dem när de ber om hjälp vid en 
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konflikt. Hon framhäver att det kan vara en film som pedagogen inte har sett och som barnen 

leker utifrån, det här leder till att pedagogen inte kan förklara innehållet i filmen för barnen 

och hjälpa dem i deras problemlösning.  

 

Rithander (1991) skriver att det är väldigt vanligt att flickor uppfostrar varandra och tar på sig 

en typ av frökenroll i relation till yngre barn och pojkar, samtidigt som de gärna söker sig till 

vuxna i sin närhet. Därför hittar man flickorna vanligast i samma rum som de vuxna, gärna 

sitter de och pysslar och pratar tillsammans. Pojkarna får vara med när deras beteende passar 

in i flickornas lek och då på flickornas villkor. Men när pojkarna är i majoritet och leder leken 

får flickorna godta deras regler. Knutsdotter Olofsson (1987) säger att beroende på 

gruppsammansättning och status i barngrupper kan lekarna bli pojkanpassade eller vara 

flicklekar. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att bråklek är en oersättlig lek hos barn, speciellt hos 

pojkar. Aggressivitet, kamplust och framåtanda hör samman med det manliga 

könsrollsmönstret i vår kultur. Trots att flickor gillar spänning leker de väldigt sällan krig eller 

springer omkring och skjuter. Flickor kan ofta ha tillgång till bröders vapen utan att frestas till 

att leka krig med dem. Knutsdotter Olofsson (2003) säger ”att krigsleken har med könsrollen 

att göra och med pojkars speciella problematik. Krigsleksaker i sig utlöser inte krigslek” 

(s.106).  Bråkleken stoppas ofta av alla kvinnor som finns runt barnen för de ser bråkleken 

som bråk. Men när pojkar leker bråklekar, till exempel krig, är de inte aggressiva utan de 

beter sig aggressivt. Pojkarna anses vara ostyriga och vuxna försöker hindra deras framfart 

istället för att uppmuntra dem att utvidga sin lek. 

 

Rithander (1991) har i en undersökning på förskolor fått pedagogerna att se att bara för att de 

förbjöd krigslekar hos pojkar försvann inte deras behov. Leken blev ännu mer spännande när 

den var förbjuden. Vad de behövde göra var att skaffa fram material som pojkarna kunde 

använda i sin lek. Knutsdotter Olofsson (2003) säger att i dagens samhälle växer vi upp med 

massor av kvinnor omkring oss och de är ovana vid bråklek i vår kultur. På grund av att 

flickor slutar leka bråklek tidigt menar Knutsdotter Olofsson att vuxna kvinnor inte förstår 

den leken. De ser inte bråklek som en lek utan tolkar den som bråk. Eftersom det är mest 

kvinnor inom barnomsorgen är det flickornas lek vi oftast känner oss hemma i, vi förstår den.  
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4.3 Flickors respektive pojkars lekmaterial 
I kapitlet nedan kommer vi att ta upp pojkars och flickors leksaker. Där har vi kommit fram 

till genom forskaren Birgitta Almqvist (1991) att pojkars leksaker ger bättre mental träning än 

flickleksaker. Flickors leksaker förknippas med gulliga och söta saker medan pojkarnas är 

hårda och tuffa, detta leder till att flickor blir mer kreativa. Med det kreativa menar författaren 

att flickleksaker väcker lust att pyssla och ta hand om andra medan pojkleksaker väcker 

aggressioner och tävlingslust.  

 

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) anser att små spädbarn ändrar sitt beteende snabbt. 

Pojkarna tar ofta en leksak och slår med den i golvet för att sedan köra runt och över alla 

andra saker. Medan flickorna ofta samlar ihop leksaker i en mindre hög för att därmed sätta 

sig i mitten av rummet med alla saker runt omkring och ha närkontakt med mamma. 

Psykoanalytikern och barnläkaren Donald W Winnicott (enligt Hägglund, 1989) ansåg att 

barn tidigt i sin utveckling stimulerar områden kring munnen och att det är en början till att 

fästa sig vid en speciell leksak. Vidare menade han att när barn upptäcker att de är en egen 

individ och ska frigöra sig är den specifika leksaken viktig då den symboliserar modern. 

Leksaken följer sedan med barnet in i leken och för Winnicott var leken oerhört viktig och 

börjar tidigt i livet.  

 

Almqvist (1991) säger att barn visar redan i slutet av första levnadsåret att de föredrar olika 

leksaker beroende på om de är en flicka eller en pojke. Barn har i den här tidiga åldern ingen 

förståelse för könsroller och kan därför inte se det könstypiska med en leksak. Trots detta har 

de klart för sig vilken leksak de helst vill leka med. I åldern fem till sex år börjar flickors och 

pojkars leksaksval gå isär mer och mer. Nu har de fått en förståelse för människors 

könstillhörighet och kan därför se klart vad som är könsrollstypiska leksaker för flickor 

respektive pojkar. Pojkars och flickors val av leksaker stärks bland annat av leksaksaffärer där 

flickleksaker respektive pojkleksaker säljs var för sig. Almqvist (1991) menar vidare att 

leksakerna kan ha olika innebörd beroende på om de är i handen på en flicka eller en pojke. 

Till exempel kan en pojke använda en docka till bil och för en flicka kan ett trälok bli till en 

nappflaska. Vad leksaken blir för något beror inte på egenskapen hos leksaken utan det beror 

på vad barnet symboliserar leksaken med. Genom ensidiga och enformiga leksaker anser 

Almqvist (1991) att barnen begränsas i sin utveckling och det blir könsrollstereotypa lekar av 

det valet.  Därför behöver barnen variation i sina leksaker som kan hjälpa dem att träna många 

olika rollbeteenden.  
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Rithander (1991) skriver ”valet av leksaker är liksom valet av lekar ofta könsbundet” (s.21). 

Hon menar att tittar man på ett barns hylla på förskolan kan man oftast se om den tillhör en 

flicka eller en pojke. På en pojkes hylla finns det ofta saker som till exempel, bilar, figurer 

från TV-serier, pinnar i olika format och leksakspistoler. Flickornas hyllor innehåller till 

exempel dockor som Barbie, hårspännen, gummiband i olika färger och andra små saker som 

är till för att pyssla med. Inom förskolan hör barnens val av leksaker ihop med deras val av 

lek, därför är de könsbundna. Bland annat hör dockor med kläder, vagnar och alla deras 

tillbehör i dockvrån ihop med flickor. Det här är leksaker som används mestadels av flickor i 

deras lek medan pojkar leker mer med bilar, klossar och lego. Åm (1993) menar att pojkar 

ofta leker med leksaker som de antingen hittat på förskolan eller tagit med hemifrån. Utifrån 

vad de har tagit med sig för leksak får denna ett ord som framställer den, endera som positiv 

eller negativ. Vidare skriver Åm (1993) att i barngruppen finns ofta ett barn som har mer makt 

än resterande barn vilket gör att det barnets uppgift blir att bedöma om leksaken, som barnen 

kommer för att visa upp är rolig eller tråkig. 

 

 

4.4 Påverkan på flickors och pojkars lek  
I detta kapitel kommer vi att fokusera på företeelser som kan påverka barns lek. Vi har delat 

in kapitlet i två underrubriker och har då lagt fokus på det som vi funnit vanligast vid deras 

lek. Dessa områden är vuxna och leksaker.  

 

4.4.1 Vuxna  
Åm (1986) skriver att det är viktigt att vi som pedagoger är medvetna om vårt agerande 

gentemot flickor och pojkar. Hon anser att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor och att 

det är något som pedagoger bör ha i åtanke att flickor ska ges mer uppmärksamhet. Vidare 

säger Åm att både kvinnliga och manliga pedagoger oftare tar kontakt med pojkar än flickor 

för att därigenom säga positiva saker och uppmuntra pojkarna då de gjort något bra. 

Pedagoger uppfattar att pojkar ofta utgör mest problem i en barngrupp och behöver då oftare 

en positiv uppmärksamhet från pedagogerna. Men detta kan även medföra problem om 

pedagoger genom ett dolt budskap skickar ut att pojkar har ett större värde och betyder mer 

för pedagogerna än flickorna gör. 
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Rithander (1991) menar att ofta försöker de vuxna dämpa pojkarnas lek genom att erbjuda 

dem något av de lugna, traditionella förskoleaktiviteterna. Mycket energi läggs på att förändra 

de vilda lekarna eller stoppa dem. Som pedagoger dämpar vi pojkarnas lek istället för att 

uppmuntra flickorna till att vara mer livliga. ”Genom att dämpa den här sidan hos pojkar, så 

glömmer vi att vi egentligen dämpar den hos flickor också” (s.36). Vidare menar Rithander 

(1991) att när vuxna förbjuder och stoppar vissa traditionella pojkaktiviteter låter de lydiga 

flickorna vanligtvis bli att utöva dessa lekar. Säger fröken att barnen inte får göra en viss 

aktivitet undviker flickorna den. Uppmärksamheten som riktas mot pojkars utagerande och 

högljuddhet är ofta negativ. Vilket handlar om att stoppa, avleda, förbjuda och så vidare. 

Budskapet som kommer fram till pojkarna är att de gärna ska göra något annat eller göra det 

de gör någon annanstans. 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) visar att barns lek återspeglar de vuxnas sätt att bete sig, hur de 

vuxna organiserar i hemmet och i sitt arbete. Kontakten mellan flickor och vuxna kvinnor är 

ofta väldigt sammansvetsade menar Rithander (1991) och det utgör då en svårighet för 

flickorna att opponera sig och hävda sin egen vilja. Flickor viker vanligen undan vid 

konflikter och om klimatet till exempel blir för tufft i förskolan. Detta leder till att de inte får 

träna sin kunskap i att kunna hävda sig och visa sin ilska, utan att de lär sig att gå undan, till 

exempel i leken där de backar om det kommer för många pojkar och tar över.  

 

Rithander (1991) framhäver att de vuxna som finns på förskolorna ofta styrs av sina normer 

och värderingar när det gäller kvinnligt och manligt, när de funderar över sina förväntningar 

på pojkar respektive flickor. Brodin och Hylander (1997) har pratat med pedagoger som säger 

att de arbetar efter att se varje barn som en individ och inte efter om de är pojke eller flicka. 

”Men man gör inte alltid det man tror att man gör, och de traditionella könsrollerna är ofta 

djupt förankrade” (s.78) Rithander (1991) säger att detta spelar en viktig roll när pedagoger 

går in i barns lek. Åm (1986) menar att det även är viktigt att pedagoger är med i barns lek för 

att visa vikten av jämställdhet. När pedagoger går in i en lek måste de låta barnen bestämma 

händelseförloppet och de ta på sig en mindre tilldelad roll. Vid de tillfällen då pedagoger inte 

närvarar i pojkars lek menar Rithander (1991) att de får tillfälle att skapa sina egna regler och 

sociala system.  

 

Pedagogerna ska jobba för jämställdhet mellan barnen och förutom att använda sig av leken 

tipsar Åm (1986) om att pedagogen kan ta hjälp av andra aktiviteter som till exempel 
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samlingar. Hon menar att ofta sätter sig barnen bredvid en kamrat av samma kön och detta 

kan motverkas genom att införa att barnen ska sitta varannan pojke och flicka. Detta är ett 

exempel som Åm (1986) ger på hur barn kan träna sin sociala kompetens utöver leken.  

 

 

4.4.2 Leksaker 
Almqvist (1991) skriver att tidigare forskning har visat att vuxna styr barns val av leksaker, 

och detta genom att antingen visa avståndstagande eller gillande. Vuxna kan alltså uppfostra 

barn till att leka med rätt leksaker. Den vuxnas attityd om vad som är rätt bygger på vad de 

har för värderingar om vad flickor respektive pojkar ska leka med. Förr ansåg vuxna att 

leksaker användes som redskap till att öva upp sin framtida vuxenroll. Uppdelningen är inte 

lika tydlig idag, men nutida forskare säger att den är så pass tydlig att det inte bara påverkar 

barnens könsrollsuppfattningar utan även deras intellektuella förmågor. Flickleksaker enligt 

Almqvist (1991) är till exempel dockor, tillhörande kläder och så vidare. Pojkar menar hon 

leker med bilar, lego, klossar, med mera.  

 

Åm (1993) menar att pojkar ofta plockar fram alla leksaker som finns i deras närhet och 

samlar i stora högar för att tävla om att få flest leksaker till den grupp de för tillfället leker i. 

Den grupp som har samlat flest leksaker utser sig själva till vinnare. Detta kan bero på att det 

inte finns lika mycket pojkrelaterade leksaker på förskolorna och då blir konkurrensen större 

än i flickornas lek. Härmed menar Rithander (1991) att mycket av lekmaterialet som finns på 

förskolor är ofta könsneutralt, som till exempel pussel. Eller passar materialet mer för flickors 

traditionella lekar och sysslor, som dockor, dockvagnar, kläder med mera. Det material som 

anses mer anpassat mot traditionella pojklekar som bilar, bollar och bandyklubbor finns på 

förskolorna men syns oftast inte. Sedan ser pojkar inte vuxna sysselsätta sig med dessa saker 

så ofta om man jämför med hur ofta flickorna ser de vuxna laga mat, köra dem i vagn, sköta 

småbarn och så vidare.  

 

Almqvist (1991) förklarar att barn påverkas från alla möjliga håll när det gäller val av 

leksaker. Författaren anser att de faktorer som påverkar kan sammanfattas som fyra hörn i en 

kvadrat; föräldrarna, barnomsorgspersonalen, leksaksbranschen och lekkamraterna. Mycket 

påverkan kommer i hemmet av föräldrarna, men många barn tillbringar större del på förskola 

och då får personalen stor del i val av leksaker. Leksaksbranschen styr barnen genom 
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leksakskataloger, reklam och butikernas utbud. Genom bilder i kataloger och på tv visar de 

vilka leksaker som är menade för flickor respektive pojkar. Rithander (1991) betonar att 

vuxnas attityder till pojkars val av lekmaterial och lekar blir i vissa sammanhang 

uppfostrande. Bland annat använder pojkar TV-figurer som förebilder och vad som vanligen 

sker när de leker med sådana är att kvinnorna på förskolorna tar ifrån dem dessa. Pedagoger 

ger inte pojkar några alternativ.  

 

Knutsdotter Olofsson (1987) belyser att barn styrs av de vuxna på mer eller mindre 

sofistikerade sätt. Bland annat uppmanas barn till könsspecifika lekar, till exempel genom 

leksakerna som de får av de vuxna i deras närhet. Pojkar får sällan dockor utan oftast bilar, 

traktorer, grävskopor och krigsleksaker, medan flickor får dockskåp, servis, spisar och 

spädbarnsdockor. Barns leksaker är av olika slag och det förstärker de vuxnas påverkan på 

barnen att finna kamrater av samma kön. För att minska skillnaden på pojkars och flickors lek 

anser Knutsdotter Olofsson (1987) att pedagoger kan försöka hitta likheter i båda könens 

intressen och öka sysselsättningen utifrån det. Även försöka undvika de stora olikheterna i sätt 

att leka. Oftast på en förskola finns det typiska flicklekplatser och pojklekplatser, där ett visst 

könsrollsbeteende tränas. Här blir det ett stort arbete för förskollärarna att finna lekar och 

aktiviteter där pojkar och flickor kan mötas. 

  

Rithander (1991) säger att flickor och pojkar får tidigt med sig olika normer och värderingar, 

lika med vad som är rätt och fel in i förskolan. Det avspeglar sig i pojkars och flickors val av 

leksaker och aktiviteter, även i deras beteende mot varandra i förskolan. Ett barn kan bli 

utstött ur en lekaktivitet på grund av att det inte är tillräckligt tuff eller har fel kläder. Barnen 

jämför sig med varandra för att se att de har de rätta könsegenskaperna, pojkar gör på ett sätt 

och flickor på ett annat, gör barnet fel blir det lätt utstött ur gruppen.   
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5. Metod 
 

5.1 Val av metod 
Vi har i vår studie använt oss av observationer, samtal med barn och intervjuer med 

pedagoger. Observationerna ansåg vi gav oss en inblick i hur barn leker och det gav oss även 

en bild av vad litteraturen har sagt. Samtal med barn ville vi göra för att få veta hur de ser på 

leken. Vi har även gjort kvalitativa intervjuer med pedagoger för att därmed få en bredare bild 

av deras syn på barns lek. Enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (1996) innebär 

kvalitativa intervjuer att få så djupa svar som möjligt kring det berörda området. De här tre 

undersökningsmetoderna har vi använt oss av för att vi ansåg att intervjuerna och samtalen 

kunde förtydliga det vi sett vid observationerna. Innan vi bestämde metod tog vi del av två 

avhandlingar (Löfdahl, 2002; Tullgren, 2003). Båda forskarna har använt sig av 

videoobservationer och kompletterande intervjuer och deras tillvägagångssätt inspirerade oss 

att använda liknande metoder. Det som skiljer sig mellan forskarnas metoder och vår är att de 

använde videokamera vid observationerna, vi valde bort det på grund av tidsbrist och 

okunskap. Vi tror även att forskarna använde den metoden för att de var ute i verksamheten 

under en längre period jämfört med oss.    

 

 

5.2 Kvalitativ metod och intervju 
Judith Bell (2000) menar att väljer forskare ett kvalitativt tillvägagångssätt är de inriktade mot 

att få veta hur människor upplever sin omgivning. Vid en studie med kvalitativt perspektiv 

säger Staffan Stukát (2005) att ”huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och 

förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga” (s.32). 

 

Johansson och Svedner (1996) belyser att syftet med en kvalitativ intervju är att få så 

detaljerade svar som möjligt kring det berörda ämnet som intervjun handlar om. Författarna 

menar också att under en sådan studie ger de deltagande information som visar deras 

ställningstagande, som i vår studie var fokus på pedagogers syn på barns lek. Jan Trost (1997) 

menar vidare att vid en kvalitativ intervju ställs frågor som är lättförståeliga och det gör då att 

intervjuaren får svar med mycket innehåll.   
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Vi utgick från kvalitativ metod för att få veta hur pedagoger tänker kring barns lek. Vi gjorde 

kvalitativa intervjuer för att pedagogerna skulle kunna ge så fria och uttömmande svar som 

möjligt till vår studie. Intervjuerna stärkte det vi hade observerat innan och gav oss en större 

förståelse för barns lek.  

 

 

5.3 Tre undersökningsmetoder 
Till observationerna skrev vi ihop några områden utifrån våra frågeställningar som vi skulle 

titta närmare på (se bilaga A). Detta för att underlätta för oss vid studien då vi hade några 

riktlinjer att följa. Bell (2000) säger att det är bra att välja ett strukturerat tillvägagångssätt för 

att observatören då tittar på förutbestämda delar som är relevanta för undersökningen och att 

då få användbar information. Inför observationerna diskuterade vi olika observationsmetoder. 

Vi bestämde att endast använda oss av anteckningar för vi anser att det var för oss ett invant 

redskap att använda i barngrupper. Eftersom vi höll oss i bakgrunden var inte papper och 

penna ett störande moment. Som observatör var det svårt att hålla sig i bakgrunden, men Bell 

(2000) menar att observatören måste göra sig så osynlig som möjligt för att 

observationsobjektet ska vara sig själv och inte inta andra roller. Trots detta kan vi fortfarande 

påverka barnen i deras lek, men att hålla sig i bakgrunden tror vi minskar risken för påverkan.  

 

Före studien bestämde vi att samtala med barn för att få ta del av deras syn på lek. För att få 

ett sammanhang mellan dem samtalen och intervjuerna med pedagogerna utgick vi ifrån några 

enkla grundfrågor (se bilaga A). När vi skrev frågorna tänkte vi på att inte ställa frågor som 

barnen kunde svara ja eller nej på. Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson 

(2000) skriver att detta ska intervjuaren tänka på för att det barnet då svarar inte är någon 

utförlig mening och då inte relevant för studien. Författarna menar även att intervjun ska likna 

ett samtal så mycket som möjligt. Om det liknar ett förhör blir ofta barn reserverade och vill 

inte prata. 

 

Innan de kvalitativa intervjuerna med pedagoger kom vi fram till ett par huvudfrågor att utgå 

ifrån (se bilaga A). När intervjuaren använder sig av huvudfrågor säger Stukát (2005) att det 

kallas för en ostrukturerad intervju, men vi anser att våra intervjuer inte enbart var 

ostrukturerade. Utan vi har haft en viss struktur då vi förberett intervjuerna och där syftet var 

att få svar på våra frågor. Detta med strukturerade intervjuer skriver Bell (2000) underlättar 
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för intervjuaren vid analys av undersökningen eftersom fokus då har legat på rätt ämne. För 

oss innebar det att lägga tyngdpunkten på barnens lek. Vi tog hjälp av bandspelare under 

intervjuerna för att kunna koncentrera oss på intervjun. För att därefter ha bandspelaren som 

hjälp vid analys av svaren och inte förlora viktiga ord. Trost (1997) säger att fördelar med att 

ha bandspelare är att man kan lyssna på intervjun flera gånger och skriva ut den så att 

intervjuaren får den ordagrant, för att underlätta vid till exempel citatskrivning. Nackdelar 

med att använda bandspelare anser Trost (1997) kan vara att det tar tid att lyssna igenom 

banden och svårt att hitta en specifik detalj. Vi anser att detta inte blev ett problem då vi 

begränsade antal intervjuer och anser att den mängden inte var omöjlig att lyssna igenom.  

 

 

5.4 Pilotstudie 
Inför en studie är det bra att testa metoden på en eller flera personer (Annika Lantz, 2007). 

Syftet med detta var att informanten kan säga sin åsikt kring till exempel intervjufrågorna, 

detta för att forskaren ska få veta om frågorna uppfattas som lättbegripliga. Vi ville även få 

synpunkter på om upplägget av intervjun verkade fungera eller inte. Det var viktigt att som 

intervjuare upplysa testpersonen att ta på sig de ”kritiska glasögonen” och titta på allt i 

intervjun (Lantz, 2007).  

 

Inför vår undersökning bestämde vi att testa våra frågor, det vill säga göra en pilotintervju 

med två bekanta pedagoger som arbetar inom barnomsorgen. På detta sätt fick vi veta om våra 

frågor var begripliga och relevanta för vår studie. Båda testpersonerna upplevde frågorna som 

förståliga och därför behövde vi inte göra någon förändring. 

 

 

5.5 Val av informanter och plats för studien  
I vår studie har vi gått ut till två förskolor, en avdelning på varje förskola. På grund av att vi 

fann det intressant att se om det gav en större bild av barns lek. Något mer som vi fann 

inspirerande var att fokusera på barns lek i åldersindelade grupper. Därför var vi på två 

avdelningar, där barnen på den ena var ett till tre år och på den andra var barnen tre till fem år. 

På tre till femårsavdelningen arbetar de med ett genusprojekt som innebär att de vill få 

jämställdhet mellan könen. Vi undersökte även två olika åldersgrupper för att vi ville se hur 

barn leker i grupper med jämnåriga kamrater. 
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Stukát (2005) menar att vid en undersökning är det bra att diskutera om forskaren ska ta med 

hela gruppen eller inte. Vid våra observationer ansåg vi att vi inte behövde göra något urval 

utan kunde observera två hela barngrupper som bestod av 14 respektive 10 barn. Men däremot 

när det gällde samtalen med barn tog vi ungefär halva barngruppen och försökte få lika många 

pojkar som flickor. Utifrån den förförståelse vi hade valde vi själva ut barnen som vi tänkte 

samtala med. Vid val av barn var vi medvetna om att alla inte hade tillräckligt utvecklat språk 

för att kunna delta i ett samtal. Varför vi tog halva gruppen beror på att alla barn inte var på 

förskolan samtidigt och att tiden inte räckte till att göra samtal med hela barngruppen. Vi 

bestämde att göra studien på förskolor där vi var bekanta för barnen då de kände sig trygga 

med oss. Detta underlättar då vi samtala med barnen och vi tror att barnen hade lättare att 

öppna sig för ett bekant ansikte. Det var viktigt att förtydliga för både barn och pedagoger att 

vi var där för att forska och inte som lärarstudenter. Speciellt angeläget var det då vi var 

bekanta med barnen och gärna blev inbjudna till deras lek.  

 

Vid intervjuerna med pedagoger kom vi överens om att använda oss av tre pedagoger som vi 

mött tidigare genom praktik. Vi intervjuade tre pedagoger för att kunna lägga mycket energi 

på dem. Två av pedagogerna arbetade på samma förskola men olika tre till femårsavdelningar, 

varav vi observerade på en. Pedagogen från ett till treårsavdelningen arbetade på samma 

avdelning som vi observerade. Vi är medvetna om vilket arbete som krävs vid transkribering 

av intervjuer och följande analys därför ville vi inte göra för många intervjuer. Att vi 

intervjuade för oss bekanta pedagoger kan vara både en för och nackdel. Fördel tror vi kan 

vara att det underlättar i intervjun då de har en relation till oss. Nackdel kan vara att vi har en 

förförståelse för hur förskolorna arbetar och samtalet kan bli för personligt. 

 

 

5.6 Genomförandet av studien 
Eftersom vi har använt oss av tre olika datainsamlingar i studien förde vi en diskussion kring i 

vilken ordning respektive metod skulle komma. Johansson och Svedner (1996) säger att det är 

en bra metod att inleda med observationer då det kan underlätta intervjuerna. Vi höll med 

författarna och därför började vi med observationerna, på grund av att det kunde ge oss en bra 

grund inför samtalen och intervjuerna. Vi förberedde observationerna genom att skriva ner 

våra områden (bilaga A) på papper för att sedan lätt kunna skriva ner det vi såg. Under 

genomförandet var vi på en förskola var och höll oss i bakgrunden av barngruppen och 
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antecknade det vi ansåg relevant för vår studie. Observationerna pågick en halvdag per 

förskola. Inför observationerna talade vi om för barnen att vi skulle skriva och inte delta i 

deras lek. Vårt fokus med studien var barns lek i inomhusmiljö, men på grund av årstiden och 

att förskolorna befann sig ute fick vi anpassa oss och göra en viss del av studien utomhus.  

 

Vid samtal med barnen använde vi oss av två olika tekniker, detta på grund av att vi 

anpassade oss efter barngruppens situation under de tillfällen vi var ute. Innan samtalen 

frågades barnen om de ville delta eller inte. Det ena sättet som gjordes på ett- till 

treårsavdelning var att samtala i grupp med fyra barn som samtidigt fick utföra en aktivitet. 

Barnen fick samlas i ett avskilt rum där de fick instruktionen att rita vad de tyckte om att leka. 

Under tiden barnen ritade blev de tillfrågade en och en vad de ritade och sedan ställdes 

frågorna på ett enkelt sätt. Det andra sättet gjordes på tre- till femårsavdelning och där fördes 

samtalen mer spontant. Under den fria leken utomhus valdes fyra barn ut två i taget och 

samtalet fördes vid en lugnare plats lite vid sidan av de andra aktiviteterna. Frågorna ställdes 

fritt och barnen fick säga sin åsikt kring den fråga som ställdes. Vid båda tillvägagångssätten 

använde vi oss av anteckningar, för vi ansåg att bandspelaren kunde vara ett främmande 

föremål och att barnen inte vågade svara. Vi tyckte att det var viktigare att barnen svarade och 

valde därför att skriva ner deras svar på papper. Vi ansåg att samtalet skulle bli mer 

avslappnat om vi inte spelade in barnen och de skulle inte få känslan av ett förhör. Något som 

Trost (1997) säger är viktigt att tänka på vid samtal med barn är att det som de delger 

intervjuaren inte får föras vidare till andra. Detta var något som vi hela tiden tänkte på vid 

våra samtal med barnen. Vi informerade barnen innan samtalen om att det de säger till oss 

kommer att läsas av andra men det kommer inte att framgå vem som har sagt vad.     

 

Vid intervjuerna med pedagogerna satt vi i ett avskilt rum för att undvika störande moment. 

Vi inledde med att berätta deras etiska rättigheter som de har vid deltagande av intervjun. 

Efter det satte vi igång bandspelaren och ställde våra förberedda frågor och deltagaren fick 

god tid på sig att svara. Under tiden lyssnade vi på vad pedagogerna sa och ställde eventuella 

följdfrågor vilket gjorde att det blev en öppen dialog mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Intervjuerna varade från fem till femton minuter.  
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5.7 Bortfall 
Tanken var från början att ta halva barngruppen vid samtal med barn men det blev till slut 

totalt åtta barn, fyra från varje avdelning/förskola. Detta på grund av att en del barn var 

frånvarande vid intervjutillfället. Redan vid val av barn valde vi de som hade någorlunda 

utvecklat språk för att kunna genomföra ett samtal. Vår tanke från början var att intervjua fyra 

pedagoger men vi fick minska till tre på grund av situationen. Bortfall av en pedagog var från 

ett till treårsavdelningen då hon var ledig och avdelningen hade en vikarie som inte kändes 

relevant att intervjua. Detta ledde till att det av praktiska skäl inte fanns möjlighet att intervjua 

någon annan pedagog.  

 

5.8 Bearbetning av material 
Efter genomförd observation sammanställde vi resultatet var för sig innan vi sågs för att 

diskutera vad vi sett. Tack vare att vi tog fram vissa aspekter innan vi gick ut och observerade 

var det lättare att se skillnader och likheter. Eftersom vi använde oss av anteckningar och inte 

av videokamera blev vi tvungna att föra många diskussioner om vad vi hade sett på respektive 

förskola.  

 

Intervjuerna transkriberade vi för att få en bättre bild av vad som hade sagts under intervjun. 

Stukát (2005) säger att det är vanligaste efter en intervju att skriva ut den ordagrant och ta 

med allt, så som skratt, pauser och tystnad. Transkriberingen gjordes ordagrant för att inte 

missa något och för att vi skulle kunna gå i dialog med texten. Eftersom vi var ute på olika 

förskolor och intervjuade transkriberade vi var för sig. Det var därför värdefullt att läsa 

igenom varandras transkriberingar och utifrån detta lyfta fram citat i resultatdelen. Sedan 

diskuterade vi det material vi fått in för att sedan kunna använda och analysera resultatet.  

 

 

5.9 Studiens tillförlitlighet  
När man har gjort en studie är det viktigt att diskutera tillförlitligheten (reliabilitet) i den 

metod som använts. Johansson och Svedner (1996) förklarar begreppet reliabilitet som 

exakthet vid mätning. Författarna tar upp intervjuer och observationer som exempel på 

instrument vid mätning, de metoderna används då till att mäta personers beteenden och 

tolkningar. Dessa instrument har vi använt i vår studie för att vi bland annat ville få veta 

pedagogers syn på barns lek. En brist i vår studie var att alla pedagoger och barn inte blev 
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intervjuade av samma person och det kan då enligt Johansson och Svedner (1996) bli en 

reliabilitetsbrist på grund av att det inte blev exakt samma frågor som ställdes och inte under 

samma yttre omständigheter. Bell (2000) menar vidare för att studien ska bli tillförlitlig ska 

tillvägagångssättet ge samma resultat vid olika tillfällen. Det är svårt i vår studie att veta om 

vi skulle få samma resultat vid ett annat tillfälle, för observationerna ger oss 

ögonblicksupplevelser och svaren som pedagogerna gav vid intervjuerna kan bero på väldigt 

många olika saker. Vad pedagogerna svarade kan bero på deras humör den dagen, om det var 

en lätt eller jobbig dag på arbetsplatsen och så vidare. Barnen var svårt att veta om de skulle 

ge samma svar, vi tror det var mycket som påverkade även där om vilket svar som gavs. Vår 

tolkning efter samtalen var att barnen påverkades av vad de gjorde precis innan samtalet 

fördes, till exempel om barnen var ute blev svaren förknippade med uteaktiviteter.  

 

Stukát (2005) anser att som intervjuare är det viktigt att vara säker på för vem resultatet gäller, 

om tanken är att generalisera resultatet eller om det bara gäller för den grupp som blivit 

intervjuad. Vi anser att vår studie är svår att generalisera eftersom vi endast intervjuade tre 

pedagoger, samtalade med åtta barn och observerade en kort stund. Åsikter och tankar som 

framkom under studien var ganska lika varandra, men vi tycker ändå inte att det är tillräckligt 

många tankar för att kunna dra allmänna slutsatser för alla förskolor. Något som ökar 

tillförlitligheten är att vi kunde ha ett öppet samtal då pedagogerna känner oss sedan innan. 

Vid samtalet kunde pedagogerna känna sig bekväma och höll inte inne med någonting utan 

var ärliga och gav oss deras åsikter och det ökar tillförlitligheten. Skulle pedagogerna bli 

intervjuade igen skulle de säkert svara något annat, för vi förändras hela tiden och det gör 

även det runt omkring oss. Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (1994) säger att innehållet 

i en kvalitativ analys innebär att få veta människors uppfattningar. Det stämmer med vår 

studie då vi inte ville hitta det rätta tankesättet eller få exakt samma svar på våra frågor utan vi 

var ute efter att få pedagogers åsikter.  

 

För att få en hög tillförlitlighet vid observationer anser Johansson och Svedner (1996) att två 

observatörer ska titta på samma lek och få så lika registreringar som möjligt. Det är svårt att 

vid observationer få tillförlitligheten perfekt enligt författarna, för två personer ser leken ur 

två olika synvinklar, tolkar det de ser olika och uppmärksamheten skiftar. I vår studie har vi 

försökt att få en tillförlitlighet genom att läsa varandras transkriberingar och diskutera med 

varandra. Vi kände oss bekväma med vår metod som vi använde vid observationerna, men 
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kunde ha fått en bättre och bredare bild ifall vi använt videokamera. Genom att vi observerade 

på två förskolor vill vi inte generalisera det till alla förskolor.  

 

 

5.10 Etiska principer 
Inför studien fördjupade vi oss i vad det finns för regler och normer inom forskningsetik när 

man ska göra en undersökning. Vi fann på Vetenskapsrådets hemsida (2002) texten 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som behandlar 

etiska principer och den anser vi gav oss bra information inför vad som gäller vid en studie. 

Genom att ha läst ovanstående text fick vi idéer om att göra en checklista att använda vid 

intervjuerna. Detta för att komma ihåg att informera pedagogerna om deras rättigheter vid 

undersökningen. 

 

I våra två informationsbrev (se bilaga B och C) som vi skickade ut till pedagogerna och 

föräldrarna en tid innan datainsamlingen förklarade vi deras rättigheter. Så som att alla 

inblandade kommer att förbli anonyma och att allt insamlat material kommer att förstöras. 

Johansson och Svedner (1996) tar upp att när man gör en undersökning måste den bygga på 

respekt för dem som deltar. Trost (1997) nämner även att de som är minderåriga måste ha 

föräldrarnas samtycke till att delta i studien. Eftersom vi var på praktikplatser har föräldrarna 

redan skrivit på ett generellt avtal där de tillåter sitt barn att delta i studenters uppgifter. Även 

om föräldrarna var medvetna om att deras barn deltar i olika moment ville vi upplysa dem om 

deras rättighet att avstå från deras barns deltagande i undersökningen. Vi utgick ifrån att hörde 

vi inget från föräldrarna fick deras barn delta i studien.  

 

 

5.11 Metoddiskussion 
I vår uppsats har vi använt oss av den kvalitativa metoden, där vi har lagt fokus på att ta reda 

på mer om leken i verksamheterna. Vi använde oss av tre tekniker; observationer, samtal med 

barn och intervjuer med pedagoger. Vi har använt oss av begreppen samtal och intervju för vi 

anser att barnsamtalen var mer fria i upplägget och intervjuerna hade lite mer strukturerat 

tillvägagångssätt.  
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Observationerna och intervjuerna kompletterade varandra mycket väl. Då vi fick olika 

aspekter av våra frågeställningar belysta. Genom att först observera gav det oss ett djup och 

en förståelse av vad pedagogerna ansåg då vi intervjuade dem. Vi tycker att de tre metoderna 

kompletterade varandra bra men att vi kunde ha förberett barnsamtalen lite mer. Detta på 

grund av okunskap om hur man samtalar med barn, vi skulle ha behövt mer träning. Vi skulle 

ha behövt mer träning när det gäller samtalsteknik med barn då de är annorlunda att intervjua 

jämfört med vuxna.       

 

Innan intervjuerna gjorde vi pilotstudie på två personer för att därigenom få en bild om våra 

frågor skulle gå att använda till intervjun. Testpersonerna ansåg att de var bra och 

lättförståeliga, därför ansåg vi att vi var redo att gå ut och intervjua. Innan intervjuerna 

påbörjades informerade vi pedagogerna om deras etiska rättigheter, vilket gjorde att vi inte 

stötte på några komplikationer under eller efter intervjun. Vi uppfattade intervjuerna som 

givande och innehållsrika då de genomfördes bra. Vi bestämde oss för att använda 

bandspelare vid intervjuerna med pedagoger för att underlätta transkriberingen. Nackdelen 

med att använda bandspelare upptäckte vi var att några var ovana vid den, vilket gjorde att till 

en början blev pedagogerna reserverade och tystlåtna. Efterhand då intervjun hade pågått ett 

tag släppte spänningen och pedagogerna pratade mer.  
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6. Resultat och analys 
Resultatet kommer att redovisas utifrån våra frågeställningar i vår problemformulering. Under 

de olika rubrikerna har vi sökt lyfta fram de kategorier som framkom och belysa dessa. Vi har 

i resultatet tagit med exempel från observationer och citat från intervjuerna med pedagoger för 

att lyfta upp det resultat som vi kom fram till. För att visa vilken åldersgrupp observationer 

och citat kommer ifrån har vi genom att skriva ut bokstäver sökt benämna dem. Detta för att 

tydliggöra om exemplet kommer från ett till treårsavdelningen eller tre till femårsavdelningen. 

Bokstäver vi har använt oss av är A och B, där A står för ett till treårsavdelningen och B står 

för tre till femårsavdelningen.  

 

 

6.1 Barns lekar på förskolan 
Vi var intresserade av vilka lekar som förekom hos barnen i förskolan och frågade oss därför, 

”vilka lekar förekommer hos förskolebarn?” Vi kommer i detta kapitel att redovisa för de 

lekar som framkom i vår studie. Vi har namngett underrubrikerna efter vilka lekar som 

förekom. De två första lekarna är de vanligaste och sågs på båda undersökningsställena, sedan 

fanns det flera lekar som inte var lika tydliga och dem har vi samlat under rubriken övriga 

lekar.  

 

6.1.1 Rollek 
Rollek är den vanligaste leken som sågs på båda förskolorna oavsett ålder på barnen, men 

tydligast var det på tre till femårsavdelningen där flickor oftast sågs leka rollekar som till 

exempel mamma, pappa och barn. Under observationerna har vi sett att när flickor leker 

mamma, pappa och barn förekommer det ofta ingen pappa i leken. Flickorna tar istället roller 

som mamma, mormor, storasyster och lillasyster. 

 
Och flickorna har sina förebilder, mammor. Leker mamma och där de som ska ha syskon snart, där de 

leker mycket, någon tar rollen som bebis, de tar efter så (Pedagog B). 

 

Vi observerade att flickor på tre till femårsavdelningen gärna leker affär och då intar roller 

som bagare och försäljare. Ett exempel på detta var när några flickor under uteleken var i 

klättertornet och bakade. När de sedan var färdiga med bakningen lockade de till sig kunder 

som spelades av pedagoger och andra barn.  
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Det framkom också att även pojkar ibland leker rollekar, men att de då har en annan 

utformning. Pojkar väljer ofta att leka olika actionfigurer, som Spiderman och Turtles.  

 
Idag var det faktiskt tre pojkar som faktiskt också lekte rollekar, men de hade ingen bebis, men de hade en 

liten apa. Som de matade med banan (Pedagog B).  

 

Vi har ju några pojkar, vi har ju 16 flickor och fyra pojkar, det är ju mycket inne för Turtles och 

Spiderman och mycket rollekar inom det (Pedagog B).   
 

En pedagog svarade att hon inte ser någon skillnad på pojkars och flickors rollek, på grund av 

att de är med i ett genusprojekt.  
 

Intervjuare: Precis, ser du skillnad på att flickor leker mamma, pappa och barn. Relaterat till mamma än 

att pojkar leker mer tuffare lekar? 

Pedagog: Nej det gör jag inte. Eftersom vi är med i genusprojekt. Men kan inte se att de leker tuffare, de 

leker inte så mycket mamma, pappa och barn, utan de leker mer att de är hund eller bebis själva och jag 

som pedagog ska vara matte till dem (Pedagog B).  
 

Som vi tidigare nämnt var det mest tydligt med rollekar på avdelningen för tre till femåringar. 

På avdelningen för ett till treåringar fanns det rollekar men inte lika tydligt. Pedagogen pratar 

om en lek vid intervjun och den har vi tolkat som en rollek.  

 
Pedagog: Just nu så är det flyttlasset. 

Intervjuare: Okej. 

Pedagog: /…/ dem har börjat med att plocka ihop alla leksaker, böcker, djur, bilar, pennor, allt som de ser 

framme. Lastar det i en eller lägger det i en säng, barnsäng. Sen tar de stolar och sätter sig framför där, det 

är tre – fyra stycken killar. Och sitter och vaktar dem grejerna/…/ (Pedagog A). 

 

En rollek som vi observerade under utevistelsen på ett till treårsavdelningen förkom i 

sandlådan. I den här situationen var det en treårig pojke som bakade en tårta av sanden som 

han sedan ville bjuda en pedagog på. Detta tolkade vi som att han bjöd in henne att spela en 

roll i hans lek.  

 

Rithander (1991) menar att när pojkar blir tre år vill de ha andra ideal än mamma och de 

kvinnliga förskolepedagogerna. Detta kan vara en orsak till varför inte vi såg några rollekar 
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hos barnen på ett till treårsavdelningen. När pojkar kommer upp i treårsåldern börjar de leka 

andra lekar, där de har blivit inspirerade av olika actionfigurer och hjältar som de har sett på 

tv eller liknande som de börjar efterlikna. Under vår studie framkom inte någon direkt rollek 

hos pojkar, men i de få fall valde de roller såsom Rithander (1991) belyser. Hos flickorna 

förekom rollek oftare och de lekte ofta mamma, pappa och barn. Vilket stämmer överens med 

vad Rithander (1991) säger att flickors lek ofta handlar om, som till exempel omvårdnad. 

Sedan övar flickorna på sin framtida roll som mamma.  

 

 

6.1.2 Konstruktionslek 
Med konstruktionslek menar vi att barnen leker med byggmaterial som till exempel lego, 

duplo, kaplastavar, klossar, nopper och tågbana.  

 

Genom både observationer och intervjuer har vi fått fram, från båda förskolorna att det är 

vanligt med konstruktionslek. På båda avdelningarna lekte barnen med byggmaterial. Men 

skillnad var att på ett till treårsavdelningen lekte alla barn oavsett kön med byggmaterial. De 

testade och undersökte genom att sätta ihop olika delar och ta isär.  

 
Om vi säger lite konstruktionsmaterial så har vi ju också plockat bort som vi har inne i förrådet, och det 

vet de ju att vi har tågbanan, lego, nopper och det finns ju olika alternativ där inne som vi plockar fram 

och plockar tillbaka när de har jobbat med det (Pedagog A). 

 

På ett till treårsavdelningen observerade vi efter frukosten barn som lekte i deras stora lekrum. 

Där kunde vi se två pojkar sitta utspritt i rummet och plocka med duplo under en tid av tio 

minuter. Barnen lekte ostört till dess att det kom ytterligare ett barn som försökte ta duplobitar 

från dem. När barnet sedan gick iväg fortsatte leken en stund till.  

  

På tre till femårsavdelningen var det mest pojkar som lekte med byggmaterialet och lekte 

oftast något med materialet där det uppkom olika miljöer. Vid intervjuerna var det en pedagog 

som sa att barnen leker med byggmaterial medan den andra pedagogen endast nämnde att det 

fanns sådant material på avdelningen.  

 
Ja, inne, man ser att pojkar leker mycket bygglekar, kaplastavar, klossar och lego (Pedagog B).  
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Under innevistelsen på tre till femårsavdelningen observerade vi två pojkar som satt och 

konstruerade ihop en kulbana. Pojkarna såg ut att diskutera för att tillsammans bygga ihop en 

fungerande bana, där kulan ska kunna rulla hela banan utan att stanna.  

 

Konstruktionsmaterial som vi observerade att barnen använde på båda förskolorna var 

tågbanan. Men barnen använde materialet på olika sätt på ett till treårsavdelningen och tre till 

femårsavdelningen. Vad vi såg på ett till treårsavdelningen var att när en pedagog tog fram 

tågbanan satte sig ett antal barn på golvet och plockade ihop bitar utan att lyckas få ihop det 

till en bana. Vi observerade det som att leken upphörde ganska snart då barnen inte fick ihop 

en fungerande bana. På tre till femårsavdelningen fanns tågbanan tillgänglig och några pojkar 

började bygga ihop tågbanan medan flickorna tog kaplastavar och byggde hus som de ställde 

bredvid tågbanan. När de fått ihop en fungerande bana fortsatte barnen att leka med 

materialet.  

 

På de flesta förskolor finns byggmaterial att tillgå och i vår studie sågs konstruktionsbygge 

som en vanlig lek. På ett till treårsavdelningen förekom leken hos alla barn, medan på tre till 

femårsavdelningen var det mest pojkar som lekte med det här materialet. Enligt Knutsdotter 

Olofsson (1987) är det ofta pojkar som väljer att leka med konstruktionsbyggen. Flickor 

undviker den här leken då den gärna blir för rörig och högljudd.  

 

 

6.1.3 Övrig lek 
Annan lek som förekom var så kallat skapande lek, sagoberättande lek och iakttagande lek.  

Vid samtal med barn om vad de tycker om att leka, blev svaret inte någon specifik lek. Många 

av barnen svarade cykla vilket vi inte tolkar som någon speciell lek men cykeln kan 

förekomma som redskap i barns agerande. På ett till treårsavdelningen svarade alla barn cykel 

oavsett kön medan på tre till femårsavdelningen var det enbart pojkarna som cyklade. 

Flickorna svarade istället att de bland annat leker med hink och spade.  

 

Bland de övriga lekar vi såg fanns skapande och med det menar vi att barnen sysselsätter sig 

med aktiviteter som måla, rita, lera, pussla, pyssla med mera. Skapande aktiviteter fanns på 

båda förskolorna, barnen ritar mycket då ritmaterialet var det som fanns mest tillgängligt för 
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dem. Sedan hade pedagogerna från de olika avdelningarna annorlunda syn på om rita ingår 

som lek i den fria leken.  

 
Men även sitta och skriva och rita, jag vill inte kalla det fri lek, utan mer att de har valt det mer liksom att 

sitta och skriva och rita (Pedagog B). 

 

De ritar mycket tycker jag i den fria leken. Eftersom vi har tillgängligt med både vattenfärger, vi har 

sandlåda, vi har leran. Och ähh kritor och pennor alltså tillgängligt så att det finns att erbjuda (Pedagog 

A). 
 

I våra observationer när det gäller skapande aktiviteter såg vi att barnen målade mycket både 

på ett till treårsavdelningen och tre till femårsavdelningen. Här nedan följer två exempel på 

vad vi har observerat på de båda förskolorna. 

 
En morgon på ett till treårsavdelningen under den fria leken kom en flicka och ville måla. En pedagog tog 

då fram papper och vatten till den färg som fanns tillgängligt på bordet. När flickan började måla såg två 

andra barn det och ville då också måla. Barnen höll på med aktiviteten tills de hade målat på hela pappret 

(Observation A).  

 

En eftermiddag på tre till femårsavdelningen var barnen ute och det var tre barn som ville måla. En 

pedagog gav då förslag om att ta ut stafflier att måla på vilket såg ut att uppskattas av barnen. Hon hjälpte 

sedan barnen att ta ut färger och dylikt. Barnen målade sedan med inlevelse och fyllde pappret med färg 

(Observation B).  
 

Skapande aktiviteter var vanligt på båda förskolorna. Mest sågs flickorna sysselsätta sig med 

att rita. Hos pojkarna var inte skapande lika vanligt. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) väljer 

flickor ofta aktiviteter som är lugna. Det kan vara att lägga ett pussel, rita en teckning eller 

hålla på med handarbete i olika former. Men då pojkar sysselsatte sig med sådan aktivitet såg 

vi små tendenser på tre till femårsavdelningen att pojkarna måste följa flickornas regler och 

villkor. På ett till treårsavdelningen såg vi inte att flickorna försökte styra pojkarna vid 

skapande aktiviteter. Rithander (1991) menar att när pojkar deltar i flickornas aktiviteter är 

det viktigt att de följer flickornas regler och deras premisser. Änggård (2006) har i sin studie 

kommit fram till att när barn sysselsätter sig med skapande har de svårt att stänga ute en 

kamrat från aktiviteten. Jämfört med den sociala leken där barnen redan vid inledningen av 

leken har bestämt vilka som ska få vara med.  
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Sagoberättande lek observerade vi enbart på ett till treårsavdelningen. Med sagoberättande 

menar vi att barnen berättar en saga med hjälp av figurer som ingår i sagan. Barnen kunde 

sagan utantill, och återberättade den med egna ord i den fria leken. För att förtydliga vad vi 

menar följer här ett exempel. 

 
En treårig pojke fick en sagolåda som innehöll figurerna till sagan Bockarna Bruse och satte sig med den 

vid ett bord. Han plockade upp alla figurerna och ställde dem som pedagogen brukade placera dem. Sen 

berättade pojken hela sagan med sina egna ord som han upplevde sagan. Pojken berättade med inlevelse 

hur trollet bodde under bron och bockarna en och en gick över den. Avslutar med att den stora bocken och 

trollet slåss och trollet ramlar ner i ån. (Observation A) 

 

Exemplet ovan blev till en dramatisering av sagan då barnet återberättade en saga som den 

hört tidigare på förskolan. Brodin och Hylander (1997) säger att det är vanligt att barn berättar 

det som de varit med om, sett eller hört. De belyser även att hos pojkar i deras berättande är 

det vanligt att det förekommer tävlingar mot varandra för att se vem som berättar den mest 

intressanta historien. Samtidigt kan barn i berättandet använda sig av sin fantasi som de enligt 

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) hämtar inspiration till från exempelvis TV och 

actionfigurer. 

 

Iakttagande lek var en variant som enbart förekom på ett till treårsavdelningen. Då barnen 

håller sig vid sidan av och observerar hur kamraterna agerar i sin lek för att få inspiration till 

sin egen lek.  Ett exempel på iakttagande lek kan vara att ett barn står i dörröppningen och 

observerar kamraterna när de leker, för att efter en stund själv ge sig in i leken. Vi 

observerade i tio minuter två pojkar i två årsåldern som satt på en bänk ute på gården och såg 

ut att iaktta de andra barnen som lekte i sandlådan.  

 

Iakttagande lek förkom endast på ett till treårsavdelningen och det kan bero på att barn i den 

åldern har många intryck att ta in. Brodin och Hylander (1997) säger att små barn ofta står 

och tittar bredvid den gemensamma leken för att sedan leka då de samlat in tillräckligt med 

intryck. Ofta kan dessa barn verka passiva men i själva verket tar de in viktiga intryck och det 

är då viktigt att låta dem vara utanför leken en stund. Äldre barn kan också stå bredvid en lek 

för att studera vilka regler som gäller innan de vill gå in i leken.   
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6.2 Vem barnen leker med 
Vi ville veta vilka kamrater barnen väljer att leka med, därför ställde vi frågan ”vem leker 

barnen med?”. Mycket av vårt intresse var inriktat mot att få reda på vilka kamrater barn 

väljer och om dess kön har någon betydelse.  

 

Utifrån pedagogernas syn skiljer sig barnens val av kamrater ganska mycket från ett barn på 

ett till treårsavdelning och tre till femårsavdelning. Bland de yngre barnen ser man inte 

mycket grupperingar förutom några treåringar som tyr sig till varandra. Annars leker barnen 

ofta för sig själva och skapar inga direkta kontakter med andra. Hos de äldre barnen 

förekommer det ofta pojk- och flickgrupper, där blir det allt vanligare att barnet väljer en 

kamrat av samma kön.  

 
Intervjuare: Vilka gruppkonstellationer förekommer i barngruppen? Har du sett några särskilda grupper? 

Peadgog: Hur menar du då? 

Intervjuare: Samspel, om det bildas några grupper bland barnen?  

Pedagog: Ja, jag tycker att det är de här äldsta grabbarna nu, de tyr sig till varandra /…/ (Pedagog A). 

 

Mmmm, det gör det, det är mycket pojk- och flickgrupper. Man kan se ibland att några leker pojke och 

flicka, det är vissa barn. Men sen är det vissa barn som tycker det är viktigt att man leker just pojke med 

pojke och flicka med flicka. Och även ålder, många leker just femåringar och tvärt om. De söker sig till 

ålder, tyvärr… men inte alla… (Pedagog B).  

  

Vid de tillfällen då det förekommer att några barn på ett till treårsavdelningen leker med 

samma material anser en pedagog att gruppsammansättningen är viktig för hur leken fungerar.  

 
Barnen kan vara och bygga med tågrälsen, tre-fyra stycken och det är inte några konflikter. Sen kanske 

det kommer in ett annat barn och då går det inte, så det beror precis på sammansättningen på barn, vilka 

det är. Som två treåringar kan gå in och sätta sig i lilla rummet och leka med pytte pytte små lego, som vi 

har såna här små legomotorcyklar, och det funkar om det är rätta barnen, sammansättningen där inne 

(Pedagog A).  

 

Barnens svar på tre till femårsavdelningen om vem de leker med stämmer överens med vad 

observationerna gav och pedagogernas syn. Där väljer barnen oftast lekkamrater av samma 

kön. På ett till treårsavdelningen leker de flesta barnen helst med en kamrat av samma kön 

medan ett barn svarade att den leker med alla kamrater oavsett kön.  
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På tre till femårsavdelningen sker ofta leken i grupper utifrån kön, de stänger många gånger in 

sig i ett enskilt rum och leker i samma rum tills byte av lek sker. I utelek kan man se större 

skillnad genom att barnen rör sig mer fritt under lekens gång och byter lek oftare. På ett till 

treårsavdelningen leker alla barnen för det mesta i ett större lekrum där de flesta leksaker 

finns. Förutom det rummet vistas barnen i ett så kallat målarrum, där kan de leka i en 

sandlåda, måla och pyssla med lera.  

 
I det stora lekrummet är de mest och i det här rummet som vi gjort i ordning till målarrum och där 

sandlådan är, det gillar de (Pedagog A).  

 

Gemensamt för de båda åldersgrupperna är att barnens valmöjligheter ökar mycket när de är 

ute, både i val av leksaker och plats för leken. En pedagog ansåg att utemiljöns utformning är 

av stor betydelse för att barnen ska hitta olika möjligheter i sin lek.  

 
Ja det finns ju andra möjligheter ute (Pedagog A).   

 

Barnens val av kamrater skiljer sig ganska mycket mellan ett till treårsavdelningen och tre till 

femårsavdelningen. I litteraturen pratar de mycket om hur fördelningen ser ut för barn i deras 

val av lekkamrater, det framkommer skillnad mellan pojkar och flickor men inte i vilken ålder 

detta existerar. Knutsdotter Olofsson (1987) framhäver att pojkar oftast leker i större grupper 

medan flickor leker två och två. Här kan vi se att detta stämmer överens med hur det ser ut på 

avdelningen med barn i åldern tre till fem år, där bildas ofta pojk- och flickgrupper. Medan 

barnen på ett till treårsavdelningen inte visar några direkta grupperingar vid val av kamrat.  

 

På tre till femårsavdelningen stängde ofta barnen in sig i ett rum för att leka medan barnen på 

avdelningen för ett till treåringar lekte i ett större öppnare rum där det mesta lekmaterial fanns 

tillgängligt. Här framkom ingen större skillnad på vart pojkar respektive flickor väljer att leka.  

Rithander (1991) tar upp skillnader på vart pojkar respektive flickor väljer att leka. Det hon 

menar är att flickor oftast väljer att vara i samma rum som de vuxna och då gärna pysslar 

tillsammans. Medan pojkar väljer att leka i ett rum där det inte finns några pedagoger 

närvarande då de får vara i fred. I vårt resultat kan vi inte se denna skillnad tydligt utan mer 

att åldern på barnen avgör vilket rum barnen leker i. De äldre barnen har mer behov av att 

stänga in sig i enskilda rum, medan de yngsta barnen kan leka i ett och samma rum där de har 

kontakt med pedagogerna.  
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Pedagogerna på båda avdelningarna betonar att barnens val av lekkamrater, lekmaterial och 

plats för leken förändras markant när de är utomhus. Då leker barnen mera fritt och byter lek 

oftare, de har fler möjligheter ute. Vi har inte tagit med någon litteratur som lyfter detta med 

utomhuslek för vi har inte haft det som fokus. Medan pedagogerna ansåg det som en viktig 

del i deras verksamhet och ville lyfta upp det.  

 

 

6.3 Barns val av lekmaterial på förskolan 
Något som vi fann intressant var att se om pojkars och flickors val av lekmaterial skiljer sig 

något från varandra i deras vistelse under den fria leken på förskolan. Inför observationerna 

och intervjuerna ställde vi oss frågan ”vad väljer pojkar respektive flickor för leksaker i den 

fria leken?”.  

 

Det vi fann var att det var stor skillnad på avdelningarna i barnens val av lekmaterial. På ett 

till treårsavdelningen såg vi inte att barnen valde några specifika pojk- och flickleksaker 

utifrån deras kön. Även pedagogens syn på barns val av leksaker var att barnen väljer samma 

leksaker oavsett kön. Något som pedagogen har sett skiljer sig mellan könen är flickors val av 

färg när de ritar. Pedagogen ansåg att barnens val av material berodde på vad de erbjöd och 

plockade fram för material.  

 
Som de mindre grabbarna går och kör dockorna i vagnarna och de mindre flickorna kan leka med 

tågrälsen som de gillar (Pedagog A). 

 

Det enda jag skulle kunna tänka mig i så fall det är väl… de treårstjejerna som sitter och målar och val av 

färger på kritorna, där kan man se att det är lite mer tjejigt, lite rosa, lite orange, lite så (Pedagog A). 
 

Vid observationerna under den fria leken på ett till treårsavdelningen såg vi inte några 

könsspecifika val av leksaker. Förutom två treåriga pojkar som lekte med ett garage och 

tillhörande bilar. Något mer vi såg var att barn inte alltid behöver ha leksaker utan kan ta till 

annat material som de omvandlar till leksak. Ett exempel från vår studie var två pojkar som 

hade ett rep emellan sig. Höll i varsin ände medan de sprang runt på avdelningen och denna 

lek pågick under fem minuter. 
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På tre till femårsavdelningen kunde vi se mer könsspecifika val av leksaker hos barnen. 

Flickorna hade fler alternativ att välja på som dockor, prinsessklänningar och innehållet i 

dockvrån. Medan pojkarna mest valde plastfigurer och bilar på grund av att utbudet inte var 

lika stort för dem på förskolan. Vid samtal med barn framkom att pojkarna var mycket 

inspirerade av en film, som är populär för stunden. Filmen är en grund i deras val av leksaker, 

de väljer material som liknar karaktärerna i filmen.  

 
Dockor och sånt har vi ju till flickorna ju, men inga barbiedockor, för vi tycker att de har de mycket av 

hemma ändå. Men det är svårt till pojkar, till flickor finns det alltid alternativ, de har ju dockvrån medan 

killarna har inget. Men vi plockar fram lite små figurer, plastfigurer, små dinosaurier (Pedagog B). 

 

På tre till femårsavdelningen observerade vi att flickor är väldigt medvetna om vilken leksak 

de vill ha, det kan till exempel vara en prinsessklänning. Vi såg ett tydligt exempel på en 

flicka som ville ha den prinsessklänning som var finast. 

 
När några flickor skulle klä ut sig var det en flicka som tydliggjorde för de andra flickorna att hon ville ha 

den klänningen som var finast. Men då även de andra flickorna ville ha den klänningen uppstod en 

konflikt. Den slutade med att flickorna gav med sig och flickan som ville ha klänningen först fick den 

(Observation B).   

 

Almqvist (1991) och Rithander (1991) säger att det finns könsrollstypiska leksaker och att 

barn vet vilken leksak som hör ihop med pojkar respektive flickor. Detta såg vi tydligast 

bland barnen på tre till femårsavdelningen att de väljer leksaker som är könsrollstypiska. 

Flickor leker till exempel med dockor och prinsessklänningar samtidigt som pojkar väljer att 

leka med plastfigurer och bilar. Det kom även fram att det fanns fler alternativ till flickorna att 

välja på än vad det gjorde för pojkarna. Detta belyser även Rithander (1991) att mycket av 

materialet på förskolorna är könsneutralt eller passar bättre till flickornas lek. Genom samtal 

med barn fick vi reda på att pojkarna gärna hämtar inspiration från tecknade filmer. Detta 

belyser Knutsdotter Olofsson (2003) är vanligt hos pojkar att de hämtar förebilder från vad 

massmedia erbjuder.  

 

Det vi har uppfattat genom vår litteraturgenomgång stämmer överens med det vi har sett på 

tre till femårsavdelningen. Medan det vi såg på ett till treårsavdelningen inte går att jämföra 

med det vi har skrivit om i litteraturgenomgången. För på den avdelningen väljer inte barnen 

att leka med specifika pojk- och flickleksaker utan de leker med allt lekmaterial som finns 
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framme. Almqvist (1991) menar att barn redan i slutet av första levnadsåret vet vilka leksaker 

de tycker om att leka med utifrån sitt kön. Vi kunde inte heller se några omedvetna val från 

barnens sida när det gäller val av lekmaterial, att de omedvetet tog en flick- respektive 

pojkleksak.   

 

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Det vi har sett är att den vanligaste leken som förekom på båda förskolorna är rolleken. Den 

är vanligast hos flickor, då de ofta efterliknar en kvinnlig förebild, men även pojkar leker 

rollekar men då ofta med andra karaktärer. Det vi kom fram till var att det är mer vanligt och 

tydligt på tre- till femårsavdelningen. Men det förekommer även på ett- till treårsavdelningen 

men där är det inte lika tydligt. Även konstruktionslek är vanligt på båda förskolorna, men här 

fanns det skillnader. På ett- till treårsavdelningen lekte alla med byggmaterialet oavsett kön 

men där undersökte de delarna genom att sätta ihop och ta isär. Medan på tre- till 

femårsavdelningen var det mest pojkar som lekte med byggmaterialet och där byggde de ofta 

upp olika miljöer som de sedan lekte med.  

 

Utöver rollekar och konstruktionslekar fick vi fram skapande lek, sagoberättande lek och 

iakttagande lek. Skapande såg vi på båda förskolorna då det är populärt hos barnen att sitta 

och rita och där materialet ofta är lättåtkomligt. Sagoberättande och iakttagande lek förekom 

endast på ett- till treårsavdelningen. Sagoberättande innebär att barnen återberättade en saga 

som de hade hört exempelvis på en samling. Iakttagande lek innebär att barnen observerar 

sina kamrater för att kunna finna inspiration till en egen lek eller att hoppa in i redan pågående 

lek.   

 

Genom intervjuerna vi gjorde fick vi ta del av pedagogernas syn kring barnens val av 

kamrater. Det vi fann var att det skiljer sig mellan ett- till treårsavdelningen och tre- till 

femårsavdelningen. Hos de yngre barnen var det vanligt att barnen leker själva och att 

grupperingar inte är vanligt. Medan hos de äldre förekommer flick- och pojkgrupper och att 

här är det vanligt att barnen väljer lekkamrat efter kön. Hos de äldre barnen är det vanligt att 

barnen leker i ett enskilt rum och leker där tills leken är klar. Gemensamt för de båda 

förskolorna var enligt pedagogerna att när man är ute finns det mer valmöjligheter, både när 

det gäller val av lekmaterial och platsen att leka på.  
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Det vi kom fram till gällande lekmaterial är att här är det stor skillnad mellan de yngre och 

äldre barnen. Hos de yngre barnen fanns det inga specifika flick- och pojkleksaker, det enda 

som skiljer sig är valet av färger vid skapande. Då flickor ofta tar typiska tjejfärger såsom rött 

och rosa. De äldre barnen väljer ofta könsspecifika leksaker, där flickor ofta leker med dockor 

och pojkar ofta leker med olika plastfigurer då det inte är lika stort utbud för dem.  

 

 33



7. Diskussion 
Enligt vår forskning har vi kommit fram till att barns åldrar har stor betydelse för hur leken 

utformar sig. Vi har sett att leken är annorlunda på ett till treårsavdelning och tre till 

femårsavdelning på grund av att barnen har kommit olika långt i sin utveckling. Enligt oss 

behöver barnen stimulans för att komma vidare i sin utveckling och därmed anpassas leken 

efter deras behov.     

 

Vi har diskuterat mycket efter att ha gjort undersökningen varför det blev rollek och 

konstruktionslek som framkom tydligast utifrån observationer och intervjuer. Både Åm 

(1993) och Knutsdotter Olofsson (1987) skriver om hur noga barn väljer sina roller när de ska 

leka en rollek och att de oftast väljs utifrån förebilder av olika karaktärer. Pojkar hämtar oftast 

sina förebilder från de manliga personerna runt omkring dem och egenskapen hos rollen är att 

den ska vara tuff. Rithander (1991) hänvisar till att pojkar söker efter manliga förebilder för 

att de har behov av att skilja sig från det kvinnliga runt omkring dem i förskolan och att det 

även stärker deras könsidentitet. Medan flickor väljer att ta en kvinnlig roll och ofta med 

något vårdande tema, som till exempel mamma eller affärsbiträde. Rolleken framkom tydligt i 

vår studie för att barnen börjar skapa sina identiteter i förskolan och att de då väljer sin roll 

utifrån hur de vill eller tror att de ska vara som person. Knutsdotter Olofsson (1987) har i sin 

studie sett en liten tendens till att flickor i förskoleåldern väljer att leka mansroller utan 

problem i rolleken, medan pojkar sällan visar att de vill leka en kvinnoroll. Detta stämmer inte 

med vad vi såg under vår tid ute på förskolorna, för på tre till femårsavdelningen förekom inte 

att flickorna tog mansroller överhuvudtaget. Om barnen till exempel lekte mamma, pappa, 

barn fanns det ingen pappa utan det blev mamma, mormor, barn istället. Utifrån det vi har läst 

i litteraturen framkommer det att flickor helst väljer att leka kvinnoroller då de kanske inte vet 

hur de ska bete sig i en papparoll.   

 

Att rolleken sågs tydligast på tre till femårsavdelningen beror på att barnen kommit längre i 

sin utveckling och börjar upptäcka att de kan leka tillsammans med sina kamrater. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003) börjar barn vid tre års ålder att få upp ögonen för att de är flicka 

respektive pojke och att det ska bete sig på ett visst sätt i leken beroende på om de är en flicka 

eller en pojke. Enligt Rithander (1991) som menar att barn tidigt får med sig in i förskolan 

vilka normer och värderingar som är rätt och fel. Det kan ses när barn jämför sig med 

varandra om de har rätt könsegenskaper, flickor gör vissa saker och pojkar gör vissa saker. 
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Detta kunde vi se på tre till femårsavdelningen att barnen i sin lek delade upp sig i flick- och 

pojkgrupper och utifrån det var det tydligt att barnen valde olika lekar och leksaker utifrån sitt 

kön. På ett till treårsavdelningen gick detta inte alls att se lika tydligt då barnen oftast lekte 

med vem som helst och inte mycket rollek. Att de inte leker rollek förmodar vi beror på att de 

inte har utvecklats färdigt i att kunna samspela om ett gemensamt tema med kamraterna i en 

lek.  

 

Konstruktionslek skriver Knutsdotter Olofsson (1987) är en vanlig förekommande lek hos 

pojkar och inte så mycket hos flickor. I vår studie kom vi fram till att konstruktionslek är 

väldigt vanligt på förskolorna. På ett till treårsavdelningen lekte alla barnen med 

konstruktionsmaterial oavsett kön. Medan på tre till femårsavdelningen var det mest pojkar 

som sågs leka med sådant material, flickor vid fåtal tillfällen. Kan det vara så att bygga med 

lego, klossar, med mera blir till en pojkaktivitet när barnen blir äldre? Eller beror det på 

pedagogernas förhållningssätt gentemot dessa leksaker? Vår tolkning är att mycket beror på 

vilka leksaker som barnen blir invanda att leka med, både hemifrån och på förskolan. Visas 

konstruktionsmaterialet för både flickor och pojkar menar vi att det skulle kunna bli mer 

förekommande hos båda könen. Vi har kommit fram till detta på grund av att Almqvist (1991) 

framhäver att vuxna kan uppfostra barn att leka med rätt leksaker.  

 

Att det var dessa två lekar som vi fick fram som vanligast på förskolorna kan vara att det var 

dem som stod tydligast i litteraturen och att det då var de som vi hade i huvudet när vi 

observerade. Fast pedagogernas syn om vilken lek som förekom mest var densamma och dem 

påverkade inte vi utifrån litteraturen. De svarade utifrån sina upplevelser i sin barngrupp och 

då var det dessa lekar som var tydligast. På tre till femårsavdelning kan vi efter intervjuerna 

och egna erfarenheter ha på känn att det leks mycket rollek i den åldern. 

 

Sedan framkom även lek som sagoberättande, iakttagande lek och skapande. Detta är 

benämningar som vi skapade utifrån vad vi såg vid observationerna och dessa lekar framkom 

inte mycket i litteraturen. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att flickor ofta väljer lugnare 

aktiviteter och med det menar hon bordsaktivteter. Vi tolkar vidare då att skapande är ungefär 

samma sak som bordsaktiviteter, som till exempel rita, sy, pussla, måla, pyssla med lera eller 

playdoo. Det skrivs inte något speciellt om pojkar och skapande aktiviteter. Detta var något 

som vi kunde se ute på förskolorna att det oftast är flickor som väljer att skapa. Pojkarna 

ritade ibland men då var det oftast för att de behövde något till den lek de höll på med.  
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Sagoberättande lek var något som vi endast såg på ett till treårsavdelningen. Det beror nog till 

ganska stor del på att pedagogerna där erbjuder barnen det materialet. Det är lådor med 

figurer till sagor som pedagogerna har gjort i ordning för att ha till samlingar och dylikt. 

Sedan har de uppmuntrat barnens intresse till att vilja leka med dessa lådor och tar fram dem 

när ett barn frågar om en låda. Detta är något som uppskattas av pedagogerna då de får 

bekräftelse på att det de har berättat på en samling har fastnat hos barnen. Vi har kommit fram 

till att de även kan leka ut sådant som de sett på TV eller hört ur en bok. Knutsdotter Olofsson 

(2003) menar att speciellt pojkar hämtar inspiration från TV och liknande till sin lek. Vi är 

övertygade om att detta är något som skulle kunna förekomma på tre till femårsavdelningen 

också ifall de bara hade tillgång till sådant material.  

 

Iakttagande lek är även det något som vi endast såg på ett till treårsavdelningen och det tror vi 

beror på att barnen fortfarande inte har utvecklat sin lekförmåga fullt ut. De behöver 

fortfarande observera kamraterna för att se hur de leker och sedan ta efter. Barnen på tre till 

femårsavdelningen har redan utvecklat sin förmåga i att leka så de är inte i behov av att 

undersöka hur kamraterna leker. Alert inaktivitet är enligt Brodin och Hylander (1997) något 

som finns med i barns utveckling och att det kan därför vara orsak till att vi endast såg 

iakttagande lek på ett till treårsavdelningen, för det är då de utvecklar den här biten.  

 

Bråklek är något som Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter upp som vanligt förekommande på 

förskolor, speciellt hos pojkar. Hon menar att aggressioner och kamplust hör ihop med det 

manliga könsrollsmönstret i vår kultur. Vad vi tycker är konstigt är att vi inte såg bråklek alls 

under vår undersökning och ingen pedagog nämnde det heller. Det kan finnas mycket som 

påverkar varför vi inte såg någon bråklek. Det som vi tror kan vara den största orsaken är att 

barnen inte är i någon period då de leker bråklek. Att det kan gå i perioder då barnen leker 

olika lekar och vad de behöver utveckla kan vara avgörande för deras val av lek. Ifall det inte 

är några pojkar som direkt låtsasbråkar med varandra tror vi inte att pedagogerna tänker på 

sådan typ av lek.  

 

Innan vi gjorde vår undersökning tyckte vi att det skulle vara intressant att se vem barnen 

väljer att leka med, vilka grupper som finns i barngruppen. Knutsdotter Olofsson (2003) 

belyser att i en barngrupp på förskolan leker pojkar oftast i större grupper medan flickor leker 

två och två. I vår studie har vi sett att detta stämmer bland de äldre barnen, i vårt fall på tre till 
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femårsavdelningen, för där bildar de pojk- respektive flickgrupper. På ett till 

treårsavdelningen bildas det knappt några grupper alls, utan de leker mer individuell lek. Det 

som sågs där var att de äldsta barnen som snart ska byta avdelning börjar ty sig till varandra. 

Att det var specifikt tre pojkar tror vi beror på att det är dem som är äldst, hade det funnits en 

eller flera flickor i samma ålder hade kanske grupperingen sett annorlunda ut. Vi undrar om 

barnens lek skulle ha sett annorlunda ut om sammansättningen av barn var gjord med viss 

eftertanke. Att det till exempel fick vara ett visst antal flickor respektive pojkar i varje 

barngrupp. Varför vi funderar på detta är för att gruppsammansättning och status i en 

barngrupp kan enligt Knutsdotter Olofsson (1987) ha betydelse för om lekarna blir pojk- eller 

flickanpassade. 

  

Almqvist (1991) menar att barn redan i slutet av första levnadsåret visar att de föredrar olika 

leksaker beroende på kön. Även om de inte har någon förståelse för könsroller vet de vilken 

leksak de helst vill leka med. Sedan när barnen blir äldre finns det mycket saker som påverkar 

deras val av leksaker och vilka leksaker som tillhör pojkar respektive flickor. Flickleksaker 

enligt Almqvist (1991) är till exempel dockor, tillhörande kläder och så vidare. Pojkar menar 

hon leker med bilar, lego, klossar, med mera. Efter att ha läst detta så tyckte vi att det var 

mycket intressant att se om det stämmer med verkligheten ute i förskolorna. Vad vi kunde se 

var att även här skiljer det sig mellan avdelningarna om det fanns pojk- respektive 

flickleksaker.  

 

På ett till treårsavdelningen gick det att se de här leksakerna som Almqvist (1991) benämner 

som specifika pojk- och flickleksaker men barnen lekte inte något speciellt med den leksak 

som var särskild för deras kön. Barnen lekte med allt material och pedagogen trodde att det 

berodde på deras val av material. Samtidigt som vi tror att barnen på grund av sin ålder inte 

har upptäckt det specifika med pojk- respektive flickleksaker. Däremot på tre till 

femårsavdelningen gick det lättare att se att flickor och pojkar väljer olika lekmaterial till sin 

lek. Sedan såg vi även att det fanns större utbud för flickorna än för pojkarna i val av leksaker. 

Detta stämmer överens med vad Rithander (1991) skriver att mycket av lekmaterialet som 

finns på förskolor är ofta könsneutralt eller passar mer för flickors lek. Författaren nämner 

även att materialet som pojkar föredrar, som bilar, bollar och bandyklubbor syns ofta inte på 

förskolan. Detta anser vi beror på att materialet tar stor plats och att det är till för att användas 

utomhus. Som till exempel bollar som ofta inte får sparkas inomhus då saker lätt kan gå 

sönder.  
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Efter att ha skrivit det här arbetet har vi kommit fram till att som pedagog är det viktigt att 

tänka på hur vi beter oss mot barnen i förskolan. Även att vi ska bli medvetna om hur vi 

förhåller oss mot flickor och pojkar. Vi anser detta för att Åm (1986) säger att vuxna ofta ger 

pojkar mer uppmärksamhet då de har gjort något positivt medan flickor inte får höra det alls 

lika ofta. Det är något att ha i åtanke och ge flickor mer av den uppmärksamheten. Författaren 

menar även att pedagoger uppfattar att pojkar behöver positiv uppmärksamhet då de ofta 

utgör problem i en barngrupp. Detta menar Åm vidare kan leda till att pedagogerna genom ett 

dolt budskap skickar ut till pojkarna att de har ett större värde och betyder mer än vad 

flickorna gör.  

 

Nu när vi är klara med den här studien har vi fått en inblick i barns lek, att den kan se väldigt 

annorlunda ut beroende på barns ålder. Om vi skulle forska vidare inom detta ämne skulle vi 

vilja titta på hur barns lek ser ut på ett till femårsavdelningar. Om man ser lika tydligt att 

åldern spelar roll för val av lek och lekkamrater som på åldersindelade grupper eller om 

åldern inte har någon betydelse. Vi skulle även vilja undersöka barns syn på lek. Där fokus 

helt skulle ligga på vad barnen tycker om sin lek på förskolan. Vidare skulle det även vara 

intressant att ta del av manligt och kvinnligt perspektiv på lek. Då vi har mest kvinnliga 

författare i vår litteraturgenomgång skulle det vara intressant att ta reda på vad manliga 

författare har för syn på barns lek. 
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Bilaga A 

 

Observationsområden 

· Vilka lekar finns det i gruppen?  

· Vem leker barnen med (Gruppkonstellationer)?  

· Vad leker barnen med? 

 

 

Frågor vid barnsamtal  

· Vad brukar du leka? 

· Vem brukar du leka med? 

· Vilka leksaker tycker du om att leka med? 

 

 

 

Intervjufrågor med pedagoger 

· Vilken utbildning har du? 

· Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

 

· Vilka lekar ser du hos barnen? 

· Var någonstans leker barnen? 

· Vem leker barnen med?  

· Vilka gruppkonstellationer förekommer i barngruppen? Har du sett några 

särskilda grupper? 

· Vad ser du pojkar respektive flickor välja för lekmaterial i den fria leken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Norrköping 2007-04-18      Bilaga B 

 

Brev till pedagoger 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till lärare på lärarutbildningen i Norrköping. Nu håller vi på 

och skriver C-uppsats och skulle därmed behöva er hjälp. Vi vill intervjua pedagoger och 

observera barnen i deras lek.   

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur barn leker. Därför är vi intresserade av att 

observera er barngrupp och se hur de leker i den fria leken. Vi kommer också att intervjua ett 

fåtal barn för deras perspektiv på leken. Intervjuer med er pedagoger vill vi göra för att få ett 

bredare synsätt och vuxnas syn på barnens lek.  

 

Vid våra observationer kommer vi endast att göra fältanteckningar och finnas med i 

bakgrunden. När vi ska göra barnintervjuerna kommer vi enbart använda oss av anteckningar. 

Vid vuxenintervjuerna kommer vi att ta hjälp av en bandspelare för att vi lättare ska kunna 

reflektera i efterhand och inte missa något väsentligt. Detta material kommer endast att 

användas till vårt arbete och kommer sedan att förstöras och alla medverkande förblir 

anonyma. Vi har svårt att säga hur lång tid intervjun kommer att ta, men beräknad tid är cirka 

30 minuter.  

 

Vi ser fram emot ett intressant och givande besök hos er.  

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Johnson – annjoXXX@student.liu.se 

Marie Öhlund – marohXXX@student.liu.se 
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Norrköping 2007-04-18     Bilaga C 

 

Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till lärare på lärarutbildningen i Norrköping, med inriktning 

mot förskola. Nu mot slutet av vår utbildning ska vi skriva en C-uppsats och vi kommer 

därför att vara ute på förskolan för att vi är intresserade av hur barns fria lek är i 

förskoleåldern. Vi kommer att dela upp oss på två olika förskolor på grund av begränsat med 

tid till vår fältstudie. Därför har vi valt att återkomma till våra respektive VFU – platser 

(praktikplats för lärarstuderande) för att vi redan är bekanta med era barn.   

 

Vår C-uppsats handlar om barns fria lek på förskolan. Vi kommer att observera och intervjua 

era barn i och om deras lek under korta tidsperioder under någon dag/några dagar, vecka 17 - 

18. Under observationerna och intervjuerna kommer vi endast att skriva anteckningar. Detta 

blir underlag för vår C-uppsats om barns lek. Era barn kommer att förbli anonyma och 

materialet kommer enbart att användas för analys i vårt arbete och därefter förstöras. Om du 

av någon anledning inte vill att ditt barn ska vara med i studien så var snäll och kontakta oss.  

 

Om ni undrar något eller vill veta mer om vår studie så är ni välkomna att höra av er.  

 

Vänliga hälsningar 

Marie Öhlund – marohXXX@student.liu.se  

Anna Johnson – annjoXXX@student.liu.se 
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