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1. Inledning 
Vi har intresserat oss för pojkars respektive flickors lek på förskolegårdar eftersom vi genom 

vår utbildning fått uppfattningen att genusarbete och jämställdhetsfrågor är aktuella ämnen 

inom vårt kommande yrke. I läroplanen för förskolan står det att ”förskolan skall motverka 

traditionella könsmönster och könsroller” (utbildningsdepartementet, 1998, s 8), vilket 

innebär ett aktivt genusarbete för alla pedagoger i förskolan. År 2003 gav regeringen 

stadsrådet Lena Hallengren i uppgift att utse en jämställdhetsdelegation, som hade till uppgift 

att utveckla genusarbetet i förskolan (SOU 2004:15). Emilie Stendahl (2006) har skrivit en 

artikel i tidningen Förskolan om att Delegationen för jämställdhet i förskolan anser att 

förskolan har svårt att uppnå läroplanens mål gällande jämställdhet. Delegationen tror att detta 

beror på okunskap och därför anser vi att det är viktigt för oss som blivande pedagoger att ta 

reda på mer om pojkars och flickors vardag i förskolan.  

 

Under vår utbildning har vi läst om genus och utifrån dessa kunskaper har vi varit observanta 

på barns lek utifrån ett genusperspektiv när vi har haft verksamhetsförlagd utbildning. Enligt 

våra erfarenheter leker pojkar och flickor med olika leksaker, flickor leker till exempel med 

dockor och pojkar med bilar. Vi är väl medvetna om att det kanske inte ser ut så här överallt, 

men våra observationer väckte vårt intresse för genusskapandet i förskolan. För inte så länge 

sedan insåg vi att vi inte hade tänkt lika mycket kring skillnader mellan pojkars och flickors 

lek utomhus. Därför ville vi gärna fördjupa oss i hur leken på förskolegårdar ser ut utifrån ett 

genusperspektiv. Eftersom förskolebarn, enligt vår uppfattning, ofta spenderar mycket tid 

utomhus anser vi att det är viktigt att inte glömma bort genusaspekterna i leken även på 

förskolegården.  

 

 

1.1 Avgränsningar 
För att vårt arbete skulle bli genomförbart måste vi avgränsa oss. Marie-Louise Hjorth skriver 

i sin doktorsavhandling Barns tankar om lek (1996) att barns lek blir starkt könstypisk när de 

är mellan fem och sju år. För att lättare kunna urskilja eventuella skillnader mellan könen, 

fokuserade vi oss därför på de äldre barnens, fem- till sexåringarnas, lek. Ytterligare en 

avgränsning är att vi lade fokus på barnens fria lek utomhus och på deras föreställningar, 

alltså inte på pedagogernas uppfattningar om barns lek.  
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1.2 Begreppsdefinitioner 
Här nedan beskriver vi vad vi menar med centrala begrepp som används i uppsatsen. 

Kön – Är enligt jämställdhetskonsulten Kristina Henkel (2006) vad du föds till, det vill säga 

det biologiska. Vi använder dock ordet kön som en synonym till ordet genus för att få en mer 

varierande text. 

Genus – Är det sociala könet, ”med andra ord det som anses vara feminint respektive 

maskulint” (Henkel, 2006, s. 14). Vi ser även genus som något vi ständigt konstruerar 

tillsammans genom sätten vi människor bemöter varandra på. 

Utomhus – När vi skriver om barn som är utomhus menar vi ute på förskolegården.  

Könstypiskt – Detta är sådant vi uppfattar som typiskt för ett visst kön enligt samhällets 

normer. 

Könsneutralt – Med detta ord menar vi till exempel leksaker som används lika mycket av 

båda könen, alltså sådant som varken uppfattas som feminint eller maskulint. 

Lek – När vi skriver om lek syftar vi på det förskolebarn gör när de har fri aktivitet. 
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2. Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet presenteras teorier om genus och tidigare forskning om pojkars och flickors 

lek. Inledningsvis nämner vi vad styrdokument skriver om genus och utomhusvistelse. Sedan 

beskrivs olika teorier om barns genusutveckling, innan vi tar upp pojkars och flickors likheter 

och skillnader i förskolan och barns lek utifrån ett genusperspektiv. Slutligen tar vi upp vad 

som har skrivits om utevistelsens betydelse för pojkars och flickors lek. Vi kommer också i 

viss mån belysa hur pedagogers agerande påverkar barns uppfattningar om sig själva som 

pojkar eller flickor. 

 

 

2.1 Styrdokument 
I läroplanen för förskolan (utbildningsdepartementet, 1998) står det att vuxna i verksamheten 

ska bemöta flickor och pojkar på ett sätt som motverkar stereotypa könsroller. Pedagogernas 

förhållningssätt till barnen bidrar till hur de uppfattar sig själva som flickor respektive pojkar. 

Förskolan ska ge barnen möjligheter att stärka sina kompetenser och prova olika intressen fria 

från krav och förväntningar grundade på traditionella könsmönster. En av alla riktlinjer som 

arbetslaget i förskolan ska arbeta efter är att flickor och pojkar ska få likvärdigt inflytande 

över verksamheten och få ta lika stor plats. Ett av målen som utbildningsdepartementet har 

satt upp är att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund” (1998, s. 11).  

 

När det gäller flickors och pojkars utevistelse på förskolan står det i läroplanen, som en del av 

förskolans uppdrag, att det är viktigt att ta hänsyn och ge utrymme för barnens önskemål, 

idéer och skapande, både inomhus och utomhus. Meningen med utomhusvistelsen är att den 

ska bidra till både lek och varierande aktiviteter, såväl i planerad miljö, det vill säga 

förskolegården, som i skogsmiljö (utbildningsdepartementet, 1998). 

 

 

2.2 Teorier om barns genusutveckling 
Enligt förskolläraren och jämställdhetsfortbildaren Susanne Rithander (1991), kan man 

identifiera fyra olika utvecklingspsykologiska teorier som beskriver hur barns könsidentitet 

utvecklas. Dessa teorier är den sociala inlärningsteorin, den kognitiva, den interaktionistiska 
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och den psykoanalytiska teorin. Rithander (1991) skriver att den sociala inlärningsteorin 

bygger på att barnen lär sig genom förebilder som de tar efter. Förebilderna kan vara 

människor de känner eller figurer från media. Dessa förebilder lär dem hur pojkar respektive 

flickor ska bete sig. Flickor uppmuntras bland annat till att intressera sig för relationer och att 

uppträda lugnt, medan pojkar uppmuntras till att vara livliga och att inte visa svagheter.  

 

Rithander (1991) skriver även om den kognitiva teorin som bland annat har uppkommit via 

kunskapsteoretikern Jean Piagets utvecklingsstadier som går ut på att människors tänkande 

genomgår förutbestämda mognadsfaser. Enligt dessa nivåer av mognad inser inte barnet fullt 

ut förrän vid sex- till sjuårsåldern att de tillhör ett specifikt kön och att det inte går att ändra 

på. Barnet har med hjälp av kunskapssökande i sin omgivning lärt sig vilket kön det tillhör 

och vad det innebär. Könsidentiteten är alltså enligt denna teori ett resultat av barnets egen 

bearbetning av omgivningen. 

 

Den interaktionistiska teorin är enligt Rithander (1991) en blandning av den sociala och den 

kognitiva teorin. Den går ut på att barnen är aktiva i utvecklingen av sina könsidentiteter 

genom att bete sig så som omgivningen lär dem att pojkar respektive flickor ska bete sig. 

Omgivningen lär barnen ett beteende genom bland annat verbala uttalanden, till exempel att 

flickor är söta och pojkar är tuffa, samt genom den fysiska miljön som exempelvis val av 

färger. Barnen testar sin identitet genom att läsa av omgivningens reaktioner.  

 

Den fjärde teorin Rithander (1991) nämner är den psykoanalytiska som enligt henne betonar 

samspelet med föräldrarna. Kort sagt innebär teorin att barnet identifierar sig med den 

förälder som har samma kön. Avslutningsvis menar Rithander (1991) att pojkars och flickors 

identitetssökande är en komplicerad process som inte kan förklaras med hjälp av endast en 

teori, eftersom ingen teori utesluter en annan.  

 

 

2.3 Pojkar och flickor i förskolan 
Birgitta Odelfors (1996) har skrivit en doktorsavhandling om pojkars och flickors villkor för 

kommunikation på förskolor och har genom sin forskning sett att det skiljer mycket mellan 

könen. Hon skriver bland annat att även om både pojkar och flickor gärna vill dominera i 

leken, accepterar flickor dominerande pojkar i högre utsträckning än tvärtom. När det gäller 
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vuxenstyrda aktiviteter tar pojkarna i hennes undersökning mer plats än flickorna och 

uttrycker sig både längre och oftare då en pedagog riktar en specifik fråga till dem. Enligt 

Odelfors (1996) är flickorna mer aktiva vid öppnare samtal. 

 

Barnpsykologen Margareta Öhman (1999) skriver om jämställdhetsarbete och vikten av att 

som pedagog vara en god förebild som plockar fram det unika hos båda könen. En 

missuppfattning är att detta arbete strävar efter att göra könen så lika som möjligt. Så är inte 

fallet enligt Öhman (1999), utan målet med jämställdhetsarbete är istället att försöka bygga 

upp samhörighet och vänskap mellan flickor och pojkar, samt hitta goda förebilder för båda 

könen. Odelfors (1996) har sett att pojkars och flickors bemötande från pedagogerna skiljer 

sig åt. Hon skriver att pojkar bemöts mer individuellt och att flickor bemöts mindre engagerat 

och blir därför vana vid att behöva underordna sig. Hon menar att pojkar och flickor anpassar 

sig till de förväntningar som pedagogerna har på dem. Flickor lär sig att avvakta tills det blir 

deras tur, medan pojkarna lär sig att ta för sig. Den australiensiska genusvetaren Bronwyn 

Davies (2003), menar att pojkar redan från födseln lär sig att deras behov är viktiga medan 

flickor lär sig att anpassa sig efter andras önskemål. Rithander (1991) menar att flickor sällan 

upplevs som problem i förskolan. Tvärtom finns det många flickor som hjälper pedagogerna 

att hålla efter de andra barnen, de blir därmed så kallade hjälpfröknar. Dessa flickor är, enligt 

Rithander (1991), ofta till stor hjälp för pedagogerna, som genom sitt förhållningssätt 

uppmuntrar flickorna att vara duktiga och klara sig själv. Även specialpedagogen Inge 

Carlsson (2002) skriver om pedagogers olika förhållningssätt mot pojkar och flickor. Han 

menar att man som kvinnlig pedagog lättare identifierar sig med flickors lek eftersom den 

påminner om den egna barndomen. Samma identifikationstänkande gäller för manliga 

pedagoger och pojkars lek.  

 

Psykologi- och pedagogivetaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (1992), skriver att barn vill 

hitta någon att efterlikna och identifiera sig med, och för flickor är det lättare att hitta 

förebilder eftersom de flesta pedagogerna i förskolan är kvinnor. Pojkarna söker istället 

förebilder hos män. Knutsdotter Olofsson (1992) anser dock att den manliga världen är 

svårare att komma åt för barnen, bland annat på grund av bristen på manliga pedagoger i 

förskolan. Därför väljer pojkar att identifiera sig med fantasifigurer från massmedia som 

exempelvis superhjälten Spindelmannen och tv/lekfigurerna Turtles. Carlsson (2002) menar 

dessvärre att dessa identifikationsobjekt kan vara svåra att relatera till verkligheten, vilket kan 

resultera i att leken blir innehållslös och slutar med att pojkarna springer och jagar varandra.  
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2.3.1 Pojkars och flickors lek 
Knutsdotter Olofsson (1987) har gjort en litteraturgenomgång av forskning kring 

förskolebarns lek. I den skriver hon att pojkar ofta samlas i hopprum eller liknande för att leka 

vilda lekar, medan flickor ägnar sig mer åt dramalekar och olika typer av handarbeten.  

Förskolläraren Torben Hangaard Rasmussen (1993) anser att pedagoger ibland kan ha svårt 

att förstå pojkars behov av att få bråkleka och därför tolkar de leken som aggressivt beteende. 

Även Hjort (1996) tar upp detta i sin avhandling, och hon menar att både pojkar och flickor 

märker att personalen föredrar de lugnare flicklekarna. Därmed ger pedagogerna en tyst signal 

om vad som är rätt att leka. Hangaard Rasmussen (1993) beskriver bråklek som en kroppslig 

aktivitet i närkontakt med andra. Huvudtanken med leken är att vinna över varandra i 

brottning, där slagsmål med kuddar, puttande, kittling och jagande är centrala delar. Detta 

kräver enligt honom utrymme och mjuka underlag, samt acceptans från vuxenhållet. 

Pedagogerna Anette Sandberg och Ingrid Pramling-Samuelsson (2005) instämmer i Carlssons 

(2002) resonemang att manliga pedagoger lättare accepterar pojkars vilda lekar, eftersom de 

själva lekte vilt som små. Davies (2003) skriver att pojkars våld anses positivt i vissa fall, 

medan flickor som är våldsamma ofta beskrivs som översittare. Knutsdotter Olofsson (1987) 

tror att vår kultur uppmuntrar pojkars bråklek samtidigt som vi försöker osynliggöra flickor 

som bråkleker, eftersom det endast är i den västerländska kulturen som pojkar bråkar mer än 

flickor. I andra kulturer förekommer bråklek lika mycket hos båda könen. Vidare menar 

Knutsdotter Olofsson (1987) att pojkars vilda lek leder till att deras kroppskontroll utvecklas 

och att de får förbättrad rumsuppfattning. Flickorna däremot får finmotorik, verbal 

uttrycksförmåga och vårdande egenskaper genom de typiska flicklekarna som till exempel 

rollek och teckning.  

 

Genusforskaren Kajsa Svaleryd (2002) skriver att barn vanligtvis leker könsstereotypt när de 

får välja själva. Det innebär enligt henne att flickor ofta väljer varandra att leka med och att de 

oftast leker i närheten av pedagogerna. Även pojkar väljer varandra som lekkamrater, men 

istället för att vara nära pedagogerna väljer de speciella rum. Svaleryd (2002) anser att detta är 

ett problem, eftersom barnens erfarenheter och lärande begränsas om de inte leker 

gemensamt. Vidare menar hon att pojkar ofta leker flera stycken tillsammans medan flickor 

helst tyr sig till en åt gången. Det är även vanligt att flickor har en så kallad bästis. 

Barnpsykologerna Marianne Brodin och Ingrid Hylander (1997) tar också upp begreppet 

bästis, och de menar att flickor använder sig av en tyst kommunikation som innebär att de 

läser av varandras mimik, det vill säga ansiktsuttryck, för att därigenom dela känslor och 
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avsikter. Detta är lättare att tillämpa då antalet deltagare är få och därför inget som pojkar i 

större grupper använder sig av. Pojkar kommunicerar istället, enligt Brodin och Hylander 

(1997), med ljud och kropp för att dela ett gemensamt fokus eller en aktivitet.  

 

Brodin och Hylander (1997) menar att pojkars lekar börjar med att någon hittar på en aktivitet 

som andra vill vara med på och ebbar ut när allt fler tröttnar och går sin väg. Flickors lekar är 

mer planerade, vilket innebär att de har ett gemensamt handlingsförlopp som alla är överens 

om från början. ”Man kanske kan säga att flickors lek börjar med samförstånd, medan pojkars 

lek skapar samförstånd” (Brodin & Hylander, 1997, s 100). Knutsdotter Olofsson (1992) 

skriver att både pojkar och flickor har någon form av hierarki i sin lek, fast flickors vilja att 

bestämma är mer dold än pojkars. Flickor samtalar länge om vem som ska släppas in i leken, 

medan pojkars maktkamp är öppnare och sker utom leken.  

 

Annica Löfdahl (2004), filosofie doktor i pedagogik, skriver i sin omarbetade avhandling, att 

pojkar och flickor har olika teman som deras rollek består av. Pojkarnas tema är ofta av det 

äventyrliga slaget och flickornas mer vardagligt. Både Hjorth (1996) och den amerikanske 

sociologiprofessorn William A. Corsaro (1985) menar att pojkarna inför spänning i flickornas 

vardagslekar genom att till exempel iscensätta naturkatastrofer i dockvrån. Löfdahl (2004) har 

genom sin forskning upptäckt samma beteende, det vill säga att då flickor och pojkar leker 

gemensamt, dominerar ofta pojkarnas tema, vilket innebär att de leker äventyrliga lekar 

tillsammans. Däremot har hon också lagt märke till, i likhet med Davies (2003), att det är 

flickorna som styr dialogen i leken och pojkarna blir ofta tilldelade en underordnad roll av 

flickorna.  

 

Hjorth (1996) skriver i sin avhandling att då flickor och pojkar leker gemensamt intar de 

typiska könsroller, det vill säga att barnen inte gärna vill ta på sig en roll av motsatt kön. Hon 

fortsätter och menar att pojkar och flickor ofta tar avstånd från varandra i leksammanhang, 

vilket hon tror beror på att barnen gärna vill jämföra sig med någon av samma kön för att det 

är lättare. Den amerikanska professorn Barrie Thorne (1993) har studerat pojkars och flickors 

lek på två skolor och hon har sett att barn i första hand grupperar sig efter kön, vilket hon tror 

beror på att deras könsidentitet blir bekräftad genom att jämföra sig med jämnåriga av det 

egna könet. Vidare menar hon att när de båda könen väl leker tillsammans är det ofta 

jagalekar som står i fokus. Corsaro (1985) har gjort en etnografisk studie om pojkars och 

flickors lek där han har sett att pojkar nekar det motsatta könet att medverka i leken 75 
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procent av gångerna de frågar, medan flickor nekar pojkar 50 procent av gångerna. Flickor 

verkar alltså, enligt hans studie, vara mer öppna för att släppa in pojkar i sina lekar än 

tvärtom. 

 

Hjorth (1996) har genom samtal med barn, om deras egna uppfattningar av det motsatta 

könets lek, fått fram att flickor anser att pojkar leker vilt och pojkar tycker att flickor larvar 

sig med dockor. Även Thorne (1993) har konstaterat att flickor och pojkar leker olika, men att 

det accepteras lättare då flickor leker pojkaktigt än tvärtom. Hon skriver att ordet tomboy, det 

vill säga pojkflicka, vilket innebär en flicka som tycker om exempelvis bollsporter eller att 

vara äventyrlig, är mer positivt laddat än pojkarnas motsvarighet sissy, som har en negativ 

klang. Att vara en sissy är enligt Thorne (1993) likvärdigt med att vara misslyckad som man 

och kopplas ofta ihop med homosexualitet. Davies (2003) har upptäckt att barn anser att de 

som agerar utanför sitt kön ska bestraffas, med till exempel öknamn.  

 

Delegationen för jämställdhet i förskolans uppdrag, som vi har skrivit om i inledningen, 

innebar att stärka genusarbetet i förskolan och resulterade i boken, Den könade förskolan 

(SOU 2004:15). I denna text står det att skillnaderna mellan pojkleksaker och flickleksaker är 

stora. Studien som de har genomfört visar att pojkar förväntas att leka med olika typer av 

yrkesredskap och transportmedel, medan flickor istället förväntas ha leksaker som 

babydockor och hushållsleksaker.  Även färgen på leksakerna skiljer sig åt, då pojkarnas går 

åt det blåa hållet och flickornas åt det rosa. Carlsson (2002) menar att även platserna där 

leksakerna används är olika mellan könen. Flickor leker mer stillasittande i exempelvis soffor 

och kök, medan pojkar gärna vistas på områden där de kan vara ifred med tomma utrymmen 

och större ytor, som exempelvis lekhallar. Psykologen Eva Norén-Björn (1999) har studerat 

barns lek i olika utemiljöer och i likhet med Corsaro (1985) tror hon att på grund av pojkars 

stora rörelsebehov är det lättare för dem att vara ute och leka eftersom det finns mer yta där. 

 

 

2.3.2 Pojkars och flickors utevistelse 
Susanne Gröön och Pernilla Karlsson (2005) har skrivit en c-uppsats om utomhuspedagogik 

som ett verktyg för jämställdhetsarbete i förskola och skola. De har intervjuat pedagoger för 

att ta reda på hur de arbetar med utomhuspedagogik och hur deras uppfattningar om pojkars 

och flickors utevistelse ser ut. Ett flertal pedagoger i deras undersökning har uppfattningen att 
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pojkar tycker mer om att vara utomhus än vad flickor gör. Gröön och Karlsson (2005) har i 

sin forskning fått fram uppgifter som visar på en viss skillnad när det gäller vad flickor och 

pojkar leker utomhus. Typiska pojkaktiviteter, enligt pedagogerna i studien, är att bygga, leka 

krig, tälja och klättra. Jämfört med flickor är de mer grova och rörliga i sina lekar. Flickor 

däremot väljer mer lugna lekar som till exempel rollekar och hästlekar, och de tyr sig ofta till 

pedagoger i sin lek. Trots dessa skillnader anser författarna att leken är mer könsneutral 

utomhus än inomhus eftersom det saknas traditionella pojk- och flickleksaker utomhus.  

 

Miljöpsykologen Fredrika Mårtensson (2004) har skrivit en avhandling om utomhuslek på 

förskolegårdar. Hon har studerat barns lek utomhus på två förskolor för att få kunskap om den 

fysiska miljöns betydelse för barns lek. Trots att hon inte har fokuserat på genus, har hon sett 

att både flickor och pojkar är mer aktiva utomhus, men att pojkar rör sig över större ytor på 

gården när de leker. Mårtensson (2004) har sett att flickors lek utspelar sig på ett fysiskt litet 

område och hon frågar sig om det är så att flickor istället använder sig av fantasin för att 

förflytta sig. Detta är dock inget som hon fått ett klart svar på i sin studie. Hon tycker sig även 

ha sett att de mer avskiljda platserna, till exempel ett buskage eller en lekstuga, och flyttbart 

material, tilltalar främst flickor. Även Thorne (1993) har sett att pojkar utnyttjar större ytor 

och gärna leker på avstånd från skolbyggnaden, medan flickor gärna vistas i närheten av den. 

 

Norén-Björn (1999) anser att utomhusvistelse skapar frihet och jämlikhet, bland annat 

eftersom alla är lika inför de krafter som finns i naturen. Både flickor och pojkar blir blöta när 

det regnar och svettiga när det är varmt. Att få uppleva olika fenomen i naturen tillsammans, 

skapar gemenskap och en känsla av tillhörighet. ”När vi, barn och vuxna, orkar att 

tillsammans ta oss uppför hela skogsbacken och sedan pustar ut i en avslappnad hög av 

fröknar och barn, pojkar och flickor, har vi tillsammans besegrat samma villkor” (Norén-

Björn, 1999, s. 128). Hon skriver också att naturen bidrar till en ro hos vuxna och en frihet 

hos barn eftersom uterummet ofta saknar de begränsningar som finns inomhus. Friheten som 

finns utomhus resulterar, enligt Norén-Björn (1999), i att alla barn är mera jämlika, både 

svaga och starka, samt flickor och pojkar. 

 

Norén-Björn (1999) skriver att flickors finmotorik ofta är mer utvecklad än pojkars i samma 

ålder. Flickor kan klara av pilliga moment innan pojkar klarar av aktiviteter av liknande slag. 

Flickor är enligt henne mer intresserade av smidighetsträning än av att utveckla sin fysiska 

styrka och därför tycker de om att bland annat stå på händer och hjula. Pojkar har däremot ett 
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större behov av att testa sina muskler genom att tävla med andra. De springer gärna för att 

känna efter vad deras muskler klarar av. Norén-Björn (1999) fortsätter och antyder att 

bollsinnet är lika utvecklat hos flickor som hos pojkar, men att anledningen till att pojkar 

spelar mer fotboll än flickor är för att bollsporten domineras av män. Iréne Paulsson och 

Margareta Öhman (1999) är övertygade om att ifall kvinnor engagerar sig mer i bollsporter, så 

som fotboll, kommer sporterna så småningom att förlora sin mansdominerande roll.  Norén-

Björn (1999) slår hål på myten om att pojkar spelar fotboll mest för att tävla med varandra, då 

hon skriver att det istället handlar om en rollek där pojkarna identifierar sig med sina idoler. 

 

Norén-Björn (1999) antyder att både flickor och pojkar leker rollekar utomhus, men de gör 

det på olika sätt. Flickor leker enligt henne samma rollek under en längre tid, och ofta handlar 

det om att leka familj och olika typer av relationer i hemmiljö, med inslag av prinsessor och 

djur som hund och katt. Många lekar går ut på att någon ska pysslas om eller uppfostras. 

Dessa typer av lekar är vanliga bland flickor både inomhus och utomhus. Däremot menar 

Norén-Björn (1999) att pojkars lek skiljer sig åt beroende på om de är ute eller inne. Hon 

menar, som nämnts tidigare, att det är lättare för dem att få sina behov tillgodosedda utomhus 

på grund av det där finns större ytor för dem att röra sig på. Hon skriver att när pojkar leker 

rollekar förflyttar de sig ofta i leken till en annan dimension som är mindre vardaglig, till 

exempel blir de sjörövare eller astronauter på en rymdfärd.  

 

Gungorna är något som, enligt Karin Engdahls (2005) studie om barns interaktion på 

förskolegårdar, används aktivt av både pojkar och flickor, även om det främst är flickor som 

gungar. Trots att Engdahl (2005) inte har haft genus i fokus i sin studie har hon sett att 

skillnader finns i barnens användande av gungorna. Pojkar tar ofta hög fart och hoppar ifrån 

gungan, medan flickor istället tar det lugnt, konverserar och sjunger medan de gungar. En 

annan sak som pojkar och flickor har gemensamt, enligt pedagogerna i Gröön och Karlssons 

(2005) studie, är att båda könen tycker om att bygga kojor. Skillnaden är att flickornas kojor 

blir mer som ett hem där stillsam lek står i fokus. Även Mårtensson (1993) skriver om flickors 

och pojkars kojlekar. Hon har sett att pojkar oftast bygger kojor med hammare och spik, 

medan flickor istället använder befintliga miljöer, till exempel buskar eller lekstugor. För 

pojkar är själva konstruerandet det viktiga, medan flickor lägger mer energi på inredning och 

på att få kojan ombonad.  
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Engdahl (2005) har i sina samtal med förskolebarn kommit fram till att pedagogerna inte har 

tid att leka med de äldre barnen utomhus utan fokus läggs på de yngre som behöver mer hjälp. 

Norén-Björn (1999) frågar sig själv vad pedagogernas roll är i utomhussammanhang. Hon 

ifrågasätter om det verkligen räcker att barnen är ute och får uppleva olika årstider. Hon anser 

istället att pedagogens roll är att ta tillvara på barnens upplevelser och sätta ord på deras 

upptäckter, för att på så sätt utvidga deras kunskaper och ge dem nya idéer. Norén-Björn 

(1999) fortsätter och trycker på att som pedagog är det idag viktigt att ge flickor och pojkar 

kunskap om vad som klassas som maskulint och feminint, samt barnsligt och vuxet. Det är, 

enligt henne, viktigt att barnen får positiva associationer till den egna könstillhörigheten, så att 

de känner stolthet över att vara flicka respektive pojke. Det är också viktigt att de kan leva sig 

in i det motsatta könets känslor och tankar för att de ska få en bra framtid. Davies (2003) 

anser att barn ska få möjlighet att både bete sig könstypiskt och som det andra könet utan att 

känna skam eller rädsla för att göra fel. 
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att mot bakgrund av tidigare forskning undersöka hur pojkars och 

flickors lek på förskolegårdar kan se ut. Vi vill veta med vem, med vad, samt var de leker och 

vilka typer av lekar som dominerar. 

 

 

3.1 Forskningsfrågor 
• Vad föredrar pojkar och flickor att leka med på förskolegårdar? 

• Hur kan pojkars respektive flickors lek på förskolegårdar se ut? 

• Hur upplever pojkar och flickor varandras utomhuslek på förskolegårdar? 
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4. Metod 
Under metodavsnittet kommer vi först att presentera vårt urval av förskolor och barn, samt 

vilket tillvägagångssätt vi använde för att få fram dessa. Efter det beskrivs våra 

forskningsmetoder, anledningen till varför vi använt just dem och genomförandet av varje 

metod. Bearbetningen av vårt material samt etik kring arbetet kommer därefter att presenteras. 

Avslutningsvis diskuteras våra metoder bland annat genom en beskrivning av hur vi uppfattar 

att studien lyckades. 

 

 

4.1 Urval av förskolor och barn 
Vi genomförde vår studie på två förhållandevis olika förskolegårdar för att få ett bredare 

forskningsfält. Den ena förskolan, som vi kallar stadsförskolan, är belägen i en medelstor 

stad. Den andra förskolan, som vi istället kallar landsortsförskolan, ligger i ett mindre 

samhälle. En annan anledning till att det blev just dessa förskolor är att vi har kontakter med 

personalen på enheterna. Enligt sociologen Pål Repstad (1993) är kontakter viktiga för att få 

tillträde till fältet och därmed lättare kunna genomföra fältstudier. 

 

Vi intervjuade och observerade åtta barn per förskola, det vill säga totalt 16 barn. Av dessa 

barn var det fyra pojkar och fyra flickor från varje förskola, för att det skulle bli ett så jämt 

underlag som möjligt utifrån ett könsperspektiv. Alla barn var fem till sex år. För att få ett så 

representativt urval som möjligt lottade vi vilka barn som skulle få medverka. Vi var 

medvetna om att vissa barn eventuellt skulle falla bort, och därför lottade vi även fram 

reserver.  För att våra intervjuer och observationer skulle komplettera varandra och ge en djup 

insyn i varje barn, använde vi oss av samma 16 barn till båda metoderna. 

 

 

4.2 Våra metoder 
Vår uppsats har en kvalitativ ansats eftersom vi har gått in på djupet och undersökt några 

enskilda individers tankar och inte bara berört ämnet ytligt genom en stor mängd intervjuer. 

Staffan Stukát, som är filosofie doktor i pedagogik, menar att ”huvuduppgiften för det 

kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, 

förklara och förutsäga” (2005, s. 32). Det viktigaste för oss var alltså möjligheten att kunna 
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tolka vårt insamlade material utifrån de förutsättningar som det specifika barnet har. Även om 

vår uppsats i huvudsak är kvalitativ, har den en del inslag som är kvantitativa. Enligt Stukát 

(2005) innebär kvantitativa studier att forskaren bland annat gör statistiska analyser.  

 

Vi använde oss av två olika metoder i vår undersökning för att få en så täckande bild som 

möjligt av barns utelek. Metoderna vi använde var intervjuer och observationer. Stukát (2005) 

skriver att det först och främst är metodens lämplighet i förhållande till syfte som ska avgöra 

valet av metod. Forskare kan alltså inte enbart välja efter personligt intresse. Gröön och 

Karlsson (2005) föreslår i sin uppsats om utomhuspedagogik att lämplig fortsatt forskning 

skulle kunna vara att se på barns utevistelse utifrån barnens perspektiv, det vill säga hur 

barnen själva upplever sin utomhuslek. Detta var något vi tog till oss och vi anser att bästa 

sättet att göra det är att intervjua barn. Pedagogerna Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling-

Samuelsson (2000) har skrivit en metodbok om barnintervjuer och i den står det att intervjuer 

med små barn underlättas vid användandet av konkret material. På grund av detta använde vi 

oss av en avslutande fråga under intervjun, som vi kallar bildfråga, där barnen fick välja sin 

favoritutomhusleksak via bilder. Stukát (2005) menar att observation kan vara lämpligt när 

forskaren vill veta vad någon faktiskt gör och inte bara vad denne väljer att berätta. Därför 

ville vi komplettera våra intervjuer med observationer av barns lek utomhus. Vi ansåg att den 

viktigaste faktorn för att få fram barnens åsikter var intervjuerna och därför använde vi oss av 

den metoden först. På detta sätt kunde vi undvika att påverka barnens svar genom att ställa 

frågor baserade på förkunskap vi kunde ha fått via tidigarelagda observationer.  

 

 

4.2.1 Intervjuer 
Vi intervjuade ett barn åt gången eftersom Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) 

menar att barn som intervjuas i grupp påverkar varandra och det vi ville få fram var det 

enskilda barnets tankar om utomhuslek. Stukát (2005) skriver att två personer som intervjuar 

en person kan vara fördelaktigt, om forskarna vill försäkra sig om att alla intervjuer 

genomförs likadant och att inga detaljer går till spillo. Två personer kan nämligen ha fokus på 

olika delar av samtalet. Han nämner även en nackdel med att vara två intervjuare, vilket är att 

den intervjuade kan känna sig utsatt och därför inte vågar öppna sig. Vi anser ändå att 

fördelarna med att vara två väger upp nackdelarna, men vi tog hänsyn till den aspekten och 

var lyhörda för barnens önskemål om de endast ville ha en intervjuare. För att barnen skulle 
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känna sig så trygga som möjligt beslutade vi att endast en av oss skulle ta huvudansvaret för 

intervjun, alltså vara den som ställde alla frågor. Den andre av oss skulle främst observera 

under intervjun och hjälpa till att hålla fokus på våra frågeställningar. Stukát (2005) anser att 

en intervju ska ske på en plats där den intervjuade känner sig hemma, vilket i vårt fall blev på 

barnens förskolor. Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) skriver om vikten av att vara 

på en lugn plats för att barnet lättare ska kunna vara koncentrerat. Vi genomförde därför 

intervjuerna i ett rum där vi kunde stänga om oss. Intervjuerna på de olika förskolorna skedde 

i ateljéerna eftersom de var de enda avskiljda rummen som förskolorna kunde avvara. Vi var 

medvetna om att det fanns mycket material i rummen som kunde dra barnens uppmärksamhet 

till sig. Förhoppningsvis blev inte barnen påverkade av detta eftersom de kände sig hemma i 

ateljén och redan hade utforskat det befintliga materialet.   

 

Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) betonar vikten av att spela in intervjuer eftersom 

det är svårt att hinna anteckna allt som sägs. Eftersom vi inte ville gå miste om viktig 

information använde vi oss av detta råd. Stukát (2005) föreslår att man som forskare kan 

använda sig av videoinspelningar under intervjuer och observationer, men han menar att det 

ofta kräver en lång tillvänjningsperiod. Barnen som medverkade i vår undersökning var ovana 

vid att bli filmade och därför var vi oroliga för att de skulle kunna bli distraherade och 

hämmade av en videokameras närvaro. Detta resulterade i att vi endast spelade in ljudet med 

hjälp av bandspelare. Frågorna i intervjuerna handlade om vad pojkarna och flickorna har för 

upplevelse av förskolegården, det material som finns tillgängligt där och vem de helst leker 

med (se bilaga A). Innan vi kom in på våra specifika frågor samtalade vi om vad vi precis 

hade sett barnet göra, för att därigenom få en avslappnad stämning och knyta kontakt med 

barnet.   

 

 

4.2.2 Bildfråga 
Det här är en annorlunda fråga som vi själva har utformat utifrån Doverborg och Pramling-

Samuelssons (2000) förslag om konkret material och som vi placerade sist i intervjun. Vi 

visade sex bilder för barnen, föreställande olika utomhusmaterial och leksaker. Vi försökte 

välja ut det mest vanligt förekommande materialet på förskolegårdar (se bilaga B). På 

stadsförskolans gård saknas vanliga gungor och rutschkana, därför bytte vi ut de bilderna mot 

gungbräda och lekhus när vi presenterade bilderna för stadsbarnen (se bilaga C). Tanken var 
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att de skulle välja den bild som föreställde det material de helst ville leka med. Som vi 

tidigare nämnt går pojkleksaker ofta i blåa och flickleksaker i rosa nyanser. För att undvika att 

påverka deras val via färger valde vi att inte färglägga bilderna. Anledningen till att vi hade 

med den här frågan var för att vi genom de fasta svarsalternativen kunde få ett mer jämförbart 

material. 

 

 

4.2.3 Observationer 
Våra observationer varade i ungefär 40 minuter per barn. För att hinna med att se alla barn, 

och eftersom inte alla var närvarande första observationsdagen, delade vi upp barnen på olika 

tillfällen. Vi medverkade båda två under alla tillfällena, eftersom Repstad (1993) menar att 

observatörer genom att vara fler än en kan komplettera varandras uppfattningar och tolkningar 

av det som ses. Han skriver också om dold eller öppen observation, det vill säga om man som 

observatör berättar vad man gör för de inblandade eller inte. Vidare menar han att det finns 

olika steg av öppenhet. Repstads (1993) flesta argument för en öppen observation är av etiska 

skäl medan argumenten emot handlar om en forskningseffekt, det vill säga den påverkan som 

kunskapen om att bli observerad kan ha. Vissa människor kan agera annorlunda när de vet om 

att någon observerar dem. Vi informerade alla pedagoger och föräldrar om vår forskning, 

medan barnen fick en mindre detaljerad information, lagd på deras nivå, som bestod av att vi 

berättade för dem att vi skulle titta på deras lek. Om barnen frågade oss vad vi skrev eller 

gjorde var vi mer utförliga.  

 

Psykologi- och pedagogiklärarna Lena Rubinstein Reich och Bodil Wesén (1986) har skrivit 

en metodbok om barnobservationer i förskolan. De beskriver något som kallas 

kategorischema, som innebär att forskaren observerar ett begränsat område med 

förutbestämda kategorier. Vårt område innebar att ta reda på hur pojkars och flickors lek på 

förskolegårdar kan se ut genom att titta på kategorierna; var de leker, med vem de leker, vad 

de leker och vilka material de använder. Vi gjorde ett kategorischema (se bilaga D) där vi 

kunde fylla i just den informationen som vi var intresserade av. Vi hade ett schema per barn 

som vi fyllde i var femte till tionde minut. För att hinna med hade vi huvudansvaret för fyra 

scheman var per förskola, men vi var ändå uppmärksamma på alla barn som observerades. 

Den främsta anledningen till att vi använde kategorischema och inte videokamera var, precis 

som vid intervjuerna, att vi inte ville hämma barnen. 
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4.3 Bearbetning 
När vi genomfört våra intervjuer lyssnade vi igenom dem och transkriberade, det vill säga 

skrev ner exakt vad som sades. Detta gjorde vi för att det underlättade vår bearbetning att ha 

allt som sades på papper, för att kunna läsa det flera gånger och gå fram och tillbaka i 

materialet. Vi gick igenom det transkriberade materialet grundligt för att titta på likheter och 

skillnader mellan de olika barnen och mellan barnen och vår litteraturgenomgång. För vår 

egen skull gick vi igenom varje fråga för sig och skrev ner hur många barn av varje kön som 

svarat samma sak. På detta sätt fick vi fram huvuddragen i barnens svar. Hela 

transkriberingarna presenteras inte i vår uppsats, däremot delges enstaka citat under 

resultatavsnittet. 

 

Bildfrågan bearbetade vi genom att göra stapeldiagram, ett för varje förskola (se bilaga E), för 

att få en överblick av barnens materialval. Via diagrammen, som är vårt främsta kvantitativa 

inslag, anser vi att det blir tydligare vilka material som är populärast bland flickorna och 

pojkarna. Vi tittade på diagrammen och försökte dra paralleller mellan barnens val och 

litteratur vi läst, men även till resten av intervjufrågorna och till observationerna. 

 

När det gäller observationerna har vi till att börja med gått igenom våra scheman ett flertal 

gånger för att bilda oss en klar uppfattning kring huvuddragen i pojkars och flickors 

utomhuslek på de förskolor vi har observerat. Sedan skrev vi, för vår egen skull, ner allt 

lekmaterial, lekar, platser och kamrater från kategorischemana på ett gemensamt ark för att få 

en överblick på hur vanligt allt vi observerat var. Därefter letade vi efter likheter och olikheter 

mellan barnen och försökte lägga fokus på aktiviteter som var återkommande. Dessa 

aktiviteter jämförde vi utifrån litteratur. Förutom att titta på huvuddragen har vi även sett till 

den enskilda individen och jämfört dennes observationer med tidigare intervjuer. Vi har 

försökt koppla samman och jämföra våra olika metoder så att det bildas en helhet av pojkars 

och flickors utomhuslek i resultatredovisningen. 

 

 

4.4 Etik 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om samtyckeskravet som gäller vid forskning, vilket går ut på 

att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill vara delaktiga i undersökningen eller 

inte. Vi samtalade med all personal på förskolorna och fick deras samtycke att komma ut och 
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genomföra vår studie. Vetenskapsrådet (2002) skriver även att deltagare som är under 15 år 

bör ha vårdnadshavares samtycke. Eftersom våra deltagare var fem till sex år meddelade vi 

föräldrarna via ett missiv, det vill säga ett informationsbrev (se bilaga F), där vi berättade om 

vår forskning och vilka etiska regler som gäller och gav dem möjlighet att neka till sitt barns 

medverkan. Vid intervjutillfällena tillfrågade vi barnen en extra gång om de ville delta och 

gav dem möjlighet att säga nej. Barnen fick också information om att det var okej för dem att 

avbryta intervjun när de ville.  

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver också om konfidentialitetskravet som innebär att alla 

medverkande i en undersökning ska behandlas så anonymt som möjligt. All fakta om 

personerna ska förvaras otillgängligt för obehöriga. Vi ser anonymitet som en självklarhet 

genom hela vår studie. Med anonymitet menar vi att varken barnens eller förskolornas namn 

kommer att nämnas i uppsatsen. Det inspelade materialet med barnens röster kommer endast 

att lyssnas på av oss båda och eventuellt av examinatorer som är inblandade i 

forskningsarbetet, om det krävs.  

 

 

4.5 Metoddiskussion 
Vi var ute på fältet under en veckas tid och genomförde våra intervjuer och observationer på 

förskolorna. På grund av den ordinarie verksamheten var vi tvungna att anpassa oss och 

komma ut när det passade. Det innebar att vi arbetade under halvdagar och observerade och 

intervjuade på förmiddagar ibland och eftermiddagar ibland. Vi är medvetna om att de olika 

tidpunkterna kan ha påverkat resultatet. Vid olika tidpunkter på dagen kan barn vara olika 

alerta, dessutom kanske de redan hade en utevistelse från dagen med sig i bakhuvudet som 

kunde påverka när de blev intervjuade på eftermiddagen. 

 

Inför intervjuerna var vi oroliga att barnen inte skulle vilja bli intervjuade av oss eftersom 

några av barnen saknade erfarenhet av att bli intervjuade och dessutom kände de inte oss 

särskilt väl. Detta var dock inget större problem eftersom alla barn gärna ställde upp och 

samtalade med oss, vilket innebar att vi inte använde oss av våra reserver. En flicka ville ha 

sin kamrat närvarande och endast en intervjuare, vilket vi respekterade. Eftersom kamraten 

som satt med var tyst under hela intervjun tror vi inte att hennes närvaro påverkade flickans 

svar särskilt mycket. Vi har även sett en tendens till att pojkarna förklarar sina svar utförligare 
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än vad flickorna gör. Detta stämmer överens med det Odelfors (1996) har sett, nämligen att 

pojkar pratar mer än flickor när de får en direkt fråga riktad till sig. Det har därför varit 

svårare för oss att tolka flickornas svar. Vi tror att en av anledningarna kan vara nervositet 

inför oss och en rädsla för att svara fel.  

 

Vi upplevde en del problem i samband med intervjuerna, bland annat var det i vissa fall svårt 

att vänta in barnens svar och undvika att fylla ut tystnaden med ytterligare frågor. Vissa 

specifika frågor upplevde vi som otydliga för barnen eller onödiga och därför utökade vi med 

frågor som tydliggjorde vad vi var ute efter och vi strök även några följdfrågor beroende på 

barnens svar. Detta anser vi fungerade bra eftersom det föll sig naturligt redan under första 

intervjun. Trots våra svårigheter upplever vi ändå att barnen i det stora hela kände sig 

avslappnade och var nöjda med sina intervjuer. Många av barnen verkade tycka att bildfrågan 

var en rolig avslutning på hela intervjutillfället.  

 

När det gäller bildfrågan är vi medvetna om att det begränsade urvalet av bilder gjorde att 

vissa barns favoritleksak kanske inte fanns med. Dessutom valde vi avsiktligt att inte visa 

exakt samma bilder på de båda förskolorna eftersom vi var ute efter vad barnen lekte med på 

sin förskolegård och därför bara kunde ha med leksaker som fanns där. Vi ville dock gärna ha 

med gungor och rutschkana eftersom det var två stora och centrala leksaker på 

landsortsförskolans gård. För att alla barn skulle få välja på samma antal bilder visade vi inte 

gungbrädan för landsortsbarnen fast de hade en gungbräda. Självklart bidrar detta till att 

resultaten blir något oklara, men vi anser ändå att vi fått fram huvuddragen. 

 

Observationerna med ett kategorischema var en helt ny metod för oss båda och vi upplevde 

den som en större stressfaktor än väntat. Det var svårt att hinna skriva ner allt vi eftersträvade, 

det vill säga våra kategorier i schemat, då vi ville få en så detaljerad bild som möjligt. Vi 

upplevde också att vår närvaro påverkade vad barnen sa och gjorde, eftersom vissa barn 

avbröt sin lek när vi kom nära. Därför försökte vi att istället fråga dem om vad de lekte och de 

berättade gärna.  
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5. Resultat och tolkning 
Nedan presenterar vi våra resultat från forskningen ute på förskolorna. Först kommer en 

beskrivning av de båda förskolornas gårdar, för att underlätta förståelsen av resultaten genom 

att tydliggöra vårt forskningsfält. Vi kommer sedan att presentera våra resultat från de båda 

metoderna och jämföra dem med varandra genom att utgå ifrån våra forskningsfrågor som 

handlar om barns lek utomhus samt pojkars och flickors uppfattning av varandra. Under alla 

våra resultatpresentationer använder vi fiktiva namn, det vill säga påhittade namn, för att 

skydda barnens identiteter. För att tydliggöra vad vi menar med våra resultat redovisar vi citat 

från barnen. De citat vi bestämt oss för att delge läsaren är de mest talande citaten, vilket 

ibland representerar majoritetens svar på en fråga och ibland de avvikande svaren.  

 

 

5.1 Presentation av förskolegårdarna 
Landsortsförskolan har, som vi nämnt tidigare, en stor gård med en yta på ungefär 680 

kvadratmeter (se bilaga G). Gården består till största delen av naturinslag så som berg, 

barrskog och en del björkar. Runt själva förskolebyggnaden slingrar sig en liten asfaltväg där 

barnen kan cykla. På gården finns även två leksaksförråd med bland annat cyklar, 

sandlådsleksaker, bollar och hopprep. Dessutom är gården försedd med en gungställning, en 

sandlåda, en gungbräda och en rutschkana. Gården delas av tre förskoleavdelningar, vilket 

innebär att det ibland kan vara upptill 60 barn ute samtidigt. 

 

Stadsförskolans gård är, jämfört med landsortsförskolan, ganska liten med en yta på cirka 110 

kvadratmeter (se bilaga H). Även om ytan är mindre är leksaksutbudet nästan detsamma. 

Större delen av ytan består av asfalt som barnen kan cykla på. De naturinslag som finns på 

gården består av rabatter, buskplanteringar, gräsmattor och en trästock. Förutom detta finns 

även ett leksaksförråd innehållande liknande material som på landsortsförskolan. På gården 

finns också sandlådor, trafikljus, ett lekhus och en liten gungbräda. Förutom detta finns det ett 

litet trähus som kallas för helikoptern. Den här förskolegården delas av två avdelningar, 

därmed är det som mest 40 barn där vid samma tillfälle. 

 

 

20 



5.2 Pojkars och flickors lek utomhus 
Alla barnen i vår studie, utom två flickor, uttryckte under intervjuerna att utevistelsen var 

något positivt. Båda dessa flickor motiverade sin motvilja med behoven av speciella 

utekläder. Den ena flickan ansåg att hon blev hämmad när hon inte hade utebyxor och den 

andra tyckte det var tråkigt att hon var tvungen att ha jeans på sig utomhus då hon helst ville 

ha kjol. Kläder är enligt Davies (2003) ett sätt att visa könstillhörighet, och vi tror att det är på 

grund av det som kjolen är viktig för flickan i vår studie. Resterande barn hade istället 

benämningar som roligt, bra och kul, på utevistelsen, men de hade svårt för att förklara orden. 

Av de barn som förklarade sig handlade de positiva utlåtandena om både väder och specifika 

utomhusleksaker. Pojkarna förklarade sig i större utsträckning än flickorna. 

 
 Axel – ”Roligt när det är sol.” 

Kalle – ”För att… eh… man får frisk luft /…/ Fast man får det härinne också. 

Men det är mycket roligare där ute.” 

 Nina – ”Jo, för man kan klättra på helikoptern.” 

 Filip – ”Att man kan cykla. Det kan man inte göra inne.” 
 

De flesta barnen var eniga om att sommar och sol är det bästa vädret att leka ute i. Endast två 

flickor tyckte annorlunda, den ena föredrog regnigt väder för att hon kunde tvätta håret och 

den andra tyckte om snö eftersom hon kunde göra snöbollar. Vi tycker det verkar som om 

flickorna har lättare för att bredda sitt synfält och bortse från nuet, eftersom vi tror att 

anledningen till att de flesta föredrog sol kan bero på att det varit soligt den senaste veckan 

när vi intervjuade. 

 
 Viktor – ”När det är soligt och jättekokhett.” 

 Axel – ”Solen /…/ inte i regn.” 

 Anton – ”Eh… När det är sommar.” 

 Emma – ”När det är sommar /…/ när det är så här.” 

 

Under våra observationer har vi sett att utevistelsen är, precis som barnen uttryckte, något 

positivt för dem då de, enligt våra tolkningar, var aktiva och lekte fantasifullt. Även flickorna 

som sagt att de inte tycker om att gå ut, lekte bra när de väl var ute. Trots att nästan alla barn 

sagt att de föredrog sommar och sol, var det inget som hindrade dem från att gå ut och leka i 

regnet. Vi tror detta beror på att alla väder har sina fördelar och efter flera torra dagar var det 

roligt att kunna göra geggamoja i den våta sanden. 
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5.2.1 Förskolegården 
Flera av barnen berättade under intervjuerna att de tyckte om att leka överallt på sin förskolas 

gård, men hälften av barnen, lika många pojkar som flickor, hade en favoritplats. Dessa 

platser skiljde sig åt i stor utsträckning och rörde sig om allt från sandlådan till ett specifikt 

buskage. Vi kan inte, till skillnad från Mårtensson (2004), urskilja några könsmönster när det 

gäller favoritplats på gården, vilket vi tror beror på avsaknaden av särskilda pojk- respektive 

flickplatser. Detta är en skillnad jämfört med vad Henkel skriver om inomhusmiljön, 

nämligen att ”många förskolor har omedvetet möblerat och skapat en förskolemiljö med olika 

hörnor eller rum där traditionellt flickiga och pojkiga material skiljs åt, exempelvis dockvrå, 

bygghörna osv” (2006, s. 70). 

 

Något som var speciellt för flickorna var att många av dem fokuserade på själva leken och 

inte på någon specifik detalj när de beskrev det bästa med förskolegården. Deras svar 

handlade om valmöjligheter och mängden av leksaker, medan pojkarnas svar handlade om 

speciella lekmaterial. Återigen verkar det vara flickor som har lättare för att bredda sitt synfält 

och se på utevistelsen ur ett större helhetsperspektiv. 
 

Emma – ”För att man kan leka.” 

 Nina – ”Hmm… jo, för man kan få, man kan, man får välja vad man får leka.” 

 Erika – ”För där finns mycket saker.” 
 

Även observationerna talar emot Mårtenssons (2004) tes om att pojkar förflyttar sig över 

gården i större utsträckning än flickor. Vi såg både pojkar och flickor som rörde sig över hela 

gården, men också exempel på pojkar och flickor som höll sig på samma plats under hela 

observationstiden. Till skillnad från pedagogerna i Gröön och Karlssons (2005) studie har vi 

inte kunnat se tendenser på att flickor gärna vistas nära vuxna.  

 

 

5.2.2 Lekmaterial 
Vi frågade barnen både vad de tyckte om att leka med överlag på förskolan och speciellt vad 

de föredrog utomhus. Syftet med den övergripande frågan var att se om barnen valde en 

utomhus- eller en inomhusleksak i första hand. Majoriteten av barnen valde en 

inomhusleksak. Flera av dessa leksaker upplever vi som könstypiska, till exempel föredrog 

flertalet pojkar att leka i lekhallen, som innebär en stor rörelseyta, vilket Carlsson (2002) 
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skriver är typiskt för pojkar. Även tågbana och bilar nämndes bland pojkarna. Flickorna 

däremot tyckte mer om dockvrå eller barbiedockor. Endast två pojkar och två flickor, valde en 

utomhusleksak. Pojkarna valde cykla och gunga, medan flickorna valde gunga och lekhuset.  

 
 Erika – ”Vi brukar leka i det lilla huset.” 

 Intervjuare – ”Vad är det som gör att du tycker att huset är roligt att leka i då?” 

 Erika – ”Jo, för där ett tak som man kan klättra upp på.” 

 

Något som vi reagerade på var att tre av de fyra barnen som fördrog en utomhusleksak var 

barn från landsortsförskolan, alltså de barn som har tillgång till den stora förskolegården. När 

det gäller vad barnen tyckte bäst om utomhus svarade nästan alla något material som innebär 

mycket rörelse och träning av grovmotoriken. Både pojkar och flickor, dock främst flickor, 

valde gunga som favoritmaterial. Cyklarna var det populäraste alternativet på båda 

förskolorna och nämndes av fem pojkar och två flickor, vilket tyder på att det är mest pojkar 

som cyklar. Orsaken till att cyklarna valdes verkar främst vara för att de går fort. 

 
Filip – ”Hmm… att cykla. /…/ De åker fort.” 

 Axel – ”Det bästa är att cykla tycker jag.” 

Kalle – ”Att man kör med cyklarna /…/ att där är trafikljus och sånt. /…/ För då 

kan man… ta tjuvarna och det.” 

Adrian – ”Därför det där som… vi får cykla med bilarna. /…/ Därför man åker 

mycket bättre.” 

 

Något som vi tycker är intressant är att ett par av de pojkar som helst lekte med cyklar enligt 

intervjuerna, även tog upp cykel som något de inte tyckte om, men då gällde det istället 

småcyklar som de uppfattade som långsamma. När det gäller pojkars och flickors förhållande 

till gungor såg vi klara skillnader, då endast pojkar ansåg de som negativa, medan gungbräda 

benämndes som tråkigt av båda könen. En av pojkarna motiverar det med att gungbrädan inte 

ger tillräckligt med spänning på grund av att den är låg. 

 
 Tore – ”Gunga /…/ en sån som man gungar upp och ner.” 

 Intervjuare – ”Tycker du inte den är rolig?” 

 Tore – ”Nä, för den åker lågt när den åker högt.” 
 

Även på frågan om vad de inte tycker om att leka med valde barnen från landsortsförskolan i 

högre grad än stadsbarnen utomhusleksaker. Detta kan bero på att de tillbringar mer tid 
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utomhus och därför kopplar förskolelek till utomhuslek på ett annat sätt. Det som dessa barn 

nämnde som tråkigt var dels att gå ut överhuvudtaget, sandlådan och att leka bakom berget.  

 

Även bildfrågan (se bilaga E) bidrog till intrycket av att sandlådan är impopulär eftersom den 

inte valdes av någon. Något som förvånade oss var att boll inte heller valdes av något barn i 

första hand under bildfrågan, eftersom vi fått intrycket via litteraturen, bland annat genom 

Norén-Björn (1999), att bollar är populära bland pojkar. I intervjuerna var det till och med en 

pojke som specifikt uttryckte att han inte tycker om att spela fotboll. Något som däremot 

framställdes som populärt via bildfrågan var cyklarna, framförallt bland pojkarna på 

stadsförskolan. För flickorna verkade det istället vara gungor och hopprep som lockade mest 

bland bilderna, alla flickor som hade möjligheten att välja gunga gjorde det.  

 

När det gäller observationerna stämde många av barnens materialval från intervjuerna överens 

med vad vi såg dem göra, men det fanns också många undantag som vi tyckte var intressanta 

under observationerna. Till att börja med användes cyklarna flitigt av flera pojkar, men även 

av några flickor. Vi kunde se tendenser till att pojkarnas cyklande var mer fartfyllt än 

flickornas, då de flesta flickorna främst verkade använda cyklarna till att sitta på. Även 

gungorna användes av båda könen, trots att de knappt valdes av pojkarna under intervjuerna 

och aldrig under bildfrågan. Precis som med cyklarna upplevde vi en skillnad gällande 

pojkarnas och flickornas användande av gungorna. Pojkarna, Viktor, Axel och Tommy, lekte 

vilt med gungorna och snurrade varandra och försökte att krocka gungorna. De gungade även 

vanligt, men tog då väldigt hög fart. Lisa däremot gungade långsamt och försiktigt samtidigt 

som hon observerade dessa pojkar. Engdahl (2005) menar att detta är vanliga beteenden när 

pojkar och flickor leker med gungor. 

 

Tore uttryckte under intervjun att han inte tyckte om gungbrädan eftersom den inte var 

tillräckligt spännande. Under observationspasset utvecklade han och Kalle dock, ett för dem 

tråkigt material, gungbrädan, till en datorspelsinspirerad lek som gick ut på att välta ut hinkar 

med sand som pojkarna placerat i mitten av gungbrädan. För att välta ut hinkarna gällde det 

att ta i så mycket som möjligt när de sköt ifrån. Kalle berättade att om de tappade all sin sand 

dog de. Här ser vi att pojkarna, genom att tillföra ett tävlingsmoment, gör gungbrädan mer 

utmanande. Norén-Björn (1999) menar att pojkar gärna tävlar med varandra för att mäta sina 

muskler. Även flickorna, som också ansåg att gungbrädan var tråkig, tillförde spänning 

genom att istället för att gunga vanligt, stå upprätt på gungbrädan. 
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Vi tyckte det var intressant att se hur lekhuset användes av de båda könen. Efter att ha läst vad 

pedagogerna i Gröön och Karlssons (2005) studie säger om flickors lek i kojor, nämligen att 

de gärna gör det ombonat och leker hem, hade vi förväntat oss att lekhuset skulle användas av 

flickorna till att leka mamma pappa barn. Det vi såg var istället att flickorna klättrade på 

lekhusets tak medan pojkarna använde lekhuset som fängelse. 

 

Sandlådan fick inte positiv respons, vare sig i intervjuerna eller i bildfrågan, men under 

observationerna såg vi flera exempel på sandlådslek. En anledning till att sandlådan blev mer 

attraktiv tror vi kan vara att det hade regnat och var blött ute och därför kunde barnen göra 

geggamoja med sanden. Vi upplevde att det Norén-Björn (1999) skriver om att alla är lika 

inför naturens krafter, blev tydligt för oss då pojkarna och flickorna använde regnvattnet på 

precis samma sätt, det vill säga till att blanda gegga. 

 

 

5.2.3 Typer av lekar 
De flesta barnen valde lekar som inte är särskilt fysiska när de skulle välja vad som var 

tråkigt, vilket förstärker vår uppfattning om att de tycker om rörelse utomhus. Typer av lekar 

utomhus som barnen tog upp under våra intervjuer var mamma pappa barn, tjuv och polis, 

jagalekar och turtles. Här såg vi tydliga könsmönster, enligt Löfdahls (2004) typiska pojk- och 

flickteman, nämligen att flickor föredrog att leka mamma pappa barn medan pojkar tyckte om 

att leka tjuv och polis. Vissa barn svarade även könstypiskt utifrån vad de inte tyckte om att 

leka, som går att se i citatet nedan. 

  
Intervjuare – ”Finns det något som du inte tycker om att leka med?” 

Anna – ”Killek.” 

 Intervjuare – ”Killekar? Vad är killekar då?” 

 Anna – ”Hmm, turtles och sånt.” 

 

Under observationerna såg vi Anna försöka närma sig några jämnåriga pojkar genom att först 

observera dem och sedan samtala med dem. Samtalet med pojkarna resulterade i en jagalek, 

vilket innebar att hon först jagade pojkarna och sedan jagade de henne. Detta är, som vi 

tidigare nämnt, något som enligt Thorne (1993) är typiskt för gemensamma lekar mellan 

könen. Efter ytterligare en stund utvecklades leken till en bråklek med en handduk. Anna 

berättade själv att det var turtles de lekte. Detta tycker vi är intressant eftersom Anna under 
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intervjun sa att hon inte tyckte om att leka killekar som exempelvis turtles. Vi har funderat på 

om det kan vara så att hon svarade det som hon trodde att vi ville höra och det som anses 

normalt, det vill säga att flickor leker flicklekar. Davies (2003) har i sin forskning också sett 

exempel på flickor som vill leka pojklekar men förnekar det, eftersom de vet hur flickor 

förväntas uppföra sig och därför försöker att leva upp till den bilden.  

 

Carlsson (2002) menar att lekar som är baserade på mediafigurer, som i ovanstående fall, ofta 

är pojkars sätt att leka rollek. Utifrån observationerna stämmer inte denna tes på barnen i vår 

studie, eftersom även flickor lekte mediabaserade rollekar. Stina, Tilda, Adrian och Lisa lekte 

till exempel magiska wings, som enligt dem var baserat på ett barnprogram. 

 
 Adrian – ”Jag var Blow.” 

 Stina – ”Nä Adrian! Du är Brandon, för du är en kille.” 

 Observatör – ”Hej på er, vad leker ni för något Stina?” 

 Stina– ”Magiska wings.” 

 Observatör – ”Jaha, vilka är ni då?” 

 Stina – ”Jag är Stella, Lisa är Blow och Adrian är Brandon.” 
 

Tilda berättade sedan för oss att de blev jagade av häxor och att en häxa hade tappat den 

magiska ädelstenen som gav dem kraft. Denna beskrivning tyder på att leken var ganska 

äventyrlig, vilket enligt Löfdahl (2004) är ovanligt när flickor leker rollekar. Samtidigt skriver 

hon att det ofta är flickorna som bestämmer vad som ska sägas och vem som ska ha vilken 

roll då pojkar medverkar i rolleken. Detta verkade vara fallet med Stina och Adrian, vilket 

också stämmer in på Nina och Tore som även de lekte en mediabaserad lek, nämligen Sune. 

 
 Nina – ”Vi leker Sune.” 

 Observatör – ”Leker ni Sune?” 

 Tore – ”Ja, hon är Sune och jag är den där flickan.” 

 Nina – ”Nej! Jag är flickan och du är Sune!” 

 Tore – ”Vi ska leta efter monstret på tvåan.” 
  

Här kan vi se att det som Löfdahl (2004) skriver kan stämma, nämligen att pojkars äventyrliga 

tema regerar, men flickor bestämmer roller. Vi anser att det är intressant att Adrian och Tore 

tog på sig en flickroll frivilligt eftersom bland annat Hjort (1996) menar att barn i regel väljer 

roller av det egna könet. 

26 



Observationerna visar att flickorna höll fast vid sina lekar under längre tidsintervall än vad 

pojkarna gjorde. Precis som Brodin och Hylander (1997) skriver, verkar det vara så att 

flickorna planerar lekens händelseförlopp tillsammans och avbryter därför inte leken innan de 

är färdiga. Pojkarna däremot växlade aktivitet ofta, till exempel Filip som till att börja med 

lekte ensam vid några buskar intill den asfalterade vägen. Vid förfrågan om vad han gjorde, sa 

han att han hämtade vatten för att det brann inne i buskarna och han var en brandman som 

skulle släcka elden. När elden var släckt övergick leken till en jagalek, närmare bestämt tjuv 

och polis. Filip var polis och tre andra, något yngre pojkar, var tjuvar som skulle föras in i 

fängelset. Detta talar emot Carlssons (2002) teori om att pojkars jagalekar är innehållslösa. 

Efter knappt tio minuter bytte Filip lekkamrater och gick vidare till sandlådan där han gjorde 

geggamoja med två jämnåriga pojkar. Filip tog kommandot i leken och sa ”Vi kan hälla 

vatten där i sen, så det blir mer geggigt… då kan vi göra chokladbollar”. Efter ytterligare 

cirka tio minuter bad han några betydligt yngre flickor om vatten och när han inte fick det 

tröttnade han på geggamojan och bytte aktivitet igen. Detta ständiga byte av aktiviteter 

upprepades under hela observationstiden. Observationerna av bland annat Filip har fått oss att 

fundera över om det är så att pojkar i allmänhet har svårare för att koncentrera sig och hålla 

fast vid en aktivitet än vad flickor har.  

 

 

5.2.4 Lekkamrater 
När barnen under intervjuerna skulle berätta vem de helst lekte med svarade alla snabbt. I 

första hand föredrog i princip alla barn en eller flera kamrater av samma kön. Detta stämmer 

tydligt överens med det Thorne (1993) skriver om att barn grupperar sig efter kön. Något vi 

registrerade var att alla flickor endast nämnde ett namn medan de flesta pojkar nämnde flera. 

Vi lät även barnen välja ytterligare kamrater och då svarade hälften, lika många flickor som 

pojkar, någon av det motsatta könet. Det var främst på stadsförskolan som barnen valde någon 

av det motsatta könet som lekkamrat, kanske beror det på att gårdens lilla yta för barnen 

närmre varandra. Vi frågade även barnen mer specificerat om de lekte med pojkar eller flickor 

utomhus. De flesta av barnen sa att de oftast lekte med någon av det egna könet, men att det 

även inträffade att de lekte med någon av det motsatta könet. Endast en pojke och en flicka 

menade att de endast lekte med någon av sitt eget kön. Flickan kunde inte motivera varför hon 

inte leker med pojkar, medan pojken uttryckte att det var pinsamt att leka med flickor.  
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 Intervjuare – ”Varför tror du att det är så då, att du inte leker med flickor?” 

 Viktor – ”…För att det känns pinsamt.” 

 

Thorne (1993) har sett liknande tendenser, en flicka som medverkar i hennes studie förklarar 

att pojkar är rädda för att bli retade via öknamn eller anklagade för att vara kära i flickorna om 

de leker tillsammans. Vi frågade också om barnen lekte med det motsatta könet inomhus. De 

barn som inte lekte med det motsatta könet ute gjorde det inte inne heller. Även bland barnen 

som svarade att de lekte med både flickor och pojkar utomhus fanns det några som bara lekte 

med någon av det egna könet inomhus. Detta kan tolkas som att miljön utomhus bidrar till 

mer gemensamma lekar utifrån ett genusperspektiv. 

 

Även om pojkarna och flickorna lekte en del tillsammans under våra observationer, fem 

pojkar och sex flickor lekte vid något tillfälle med någon av det motsatta könet, var det ändå 

vanligast att se dem med någon av samma kön. Det verkade i många fall vara pojkarna som 

dominerade under de gemensamma lekarna. Lisa försökte att få kontakt med pojkarna 

Tommy, Viktor och Axel genom att vistas nära dem vid gungorna. Efter en stunds väntan 

kom Tommy bort till henne och de gungade tillsammans. Lisa var med Tommy resterande tid 

som vi observerade. De bytte aktivitet några gånger, dock hela tiden på Tommys initiativ, 

eftersom Lisa inte tog för sig så mycket. Vi tolkar detta som att Lisa väntade på att bli 

inbjuden i leken och att hon rättade sig efter Tommys villkor. Davies (2003) skriver att flickor 

redan från födseln blir undervisade i att de ska anpassa sig till andra. Avslutningsvis började 

Tommy och Lisa cykla tillsammans med Viktor och de diskuterade huruvida de skulle leka 

mamma pappa barn eller inte. Vi undrar om denna diskussion hade uppstått utan Lisa. 

 

 

5.3 Pojkars och flickors uppfattning av varandra 
De flesta barnen ansåg enligt intervjuerna att det är vanligt att pojkar och flickor leker 

tillsammans när de är ute, men de verkar inte ha tänkt på företeelsen tidigare, kanske är de för 

unga för att ha reflekterat kring genus. Några enstaka barn uttryckte att det är ovanligt att 

pojkar och flickor leker tillsammans.  

 
 Tilda – ”Näe, inte så ofta.” 

Kalle – ”Hmm… näe… det brukar inte vara så. /…/ Det brukar vara så att 

killarna leker med killarna och tjejerna leker med tjejerna.”   
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En klar majoritet av barnen menade att pojkar och flickor leker med olika leksaker. Vi tror att 

detta kan bero på det Davies (2003) skriver om att barn har lärt sig att pojkar och flickor är 

varandras motsatser och därmed leker med olika material. Några barn antydde dock ändå att 

de kan leka med samma saker.  

 
Axel – ”De leker samma, ibland.” 

Anton  – ”Alla leker nästan samma sak.” 
 

Det var bara drygt hälften som gav exempel på skillnader mellan pojkars och flickors lek. Till 

skillnad från tidigare frågor var det flickorna som gav utförligast svar. De hade lättast för att 

ge exempel på vad pojkar inte tycker om som flickor tycker om. Detta tror vi beror på 

Thornes (1993) teori om att det är mer accepterat för flickor att leka som pojkar än tvärtom. 

Därmed blir det svårare att komma på lekar som bara pojkar leker. Vi fick följande exempel 

på flicklekar:  

  
Tilda – ”… Hästarna.” 

 Louise – ”Vi leker sånt som tjejer gör. /…/ kan inte komma på något just nu.” 

 Anna – ”Prinsessor.” 

 Nina – ”Hmm… mamma pappa barn.” 

 Erika – ”Leker i lilla huset.” 

 Emma – ”Att… rita.” 

 Viktor – ”Barbiedockor.” 

 Filip – ”Eh… hämta sand.” 

 Kalle – ”De brukar leka mamma pappa barn oftare.” 
 

Som framgår av citaten var det, enligt vår tolkning, mycket traditionella flicklekar som 

nämndes. Även  på frågan om vad endast pojkar leker med fick vi könstypiska svar, vilket var 

följande: 

 
 Erika – ”Pojkar leker med…Eh…cyklar mycket.” 

 Louise – ”De leker…de krigas och sånt.” 

 Anna – ”Mm, turtles.” 

 Viktor – ”Ja, prutta i toaletten.” 

 Kalle – ”Pojkarna leker mest såhär, med bilar och eh, polis och allt.” 

 Filip – ”Eh, de hämtar grenar då.” 
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5.4 Sammanfattande resultat 
Vi kommer här att sammanfatta de enligt oss viktigaste och mest intressanta resultaten från 

observationerna och intervjuerna, för att sedan utveckla våra resonemang i diskussionen. 

Varje metod har bidragit till att ge oss en bild av hur centrala cyklarna är, framför allt för 

pojkarna. Även gungorna var centrala för båda könen på landsortsförskolan där det fanns 

gungor, men det var främst flickorna som nämnde gungor i intervjun och valde gunga i 

bildfrågan. Vi tror att anledningen till att pojkarna inte nämnde gungor, fast de uppenbarligen 

tycker om att leka med dem, är för att de anser att gungor är en flickleksak.  

 

Något som vi reagerat på är att det inte tycks vara så stora skillnader mellan pojkars och 

flickors lek som litteraturen antyder. Både pojkar och flickor verkar föredra aktiva lekar 

utomhus och båda könen tog avstånd från lugna lekar när de blev tillfrågade om vad de inte 

tyckte om att leka med utomhus. Trots detta har vi genom observationerna sett att pojkarna är 

något mer energiska än flickorna ute på gården och framför allt byter de aktivitet oftare.  

 

Intervjuerna visar att flera av barnen upplever att det är skillnad på pojkars och flickors lek, 

men de verkar inte ha reflekterat över vad dessa skillnader är. Davies (2003) menar att barn 

tycker det är viktigt att skilja på pojk- respektive flickleksaker för att den egna identiteten ska 

stärkas. Utifrån Davies (2003) resonemang om att barn vill stärka sin könsidentitet, borde 

Hjorts (1996) iakttagelse av att barn väljer roller av sitt eget kön, stämma. Vi har dock sett två 

pojkar välja flickroller.  

 

Även om de flesta barnen säger att de ibland leker med båda könen, har de både sagt, och vi 

har sett, att de i första hand vill leka med någon av det egna könet. Vissa barn har till och med 

antytt att det endast är utomhus som de leker med båda könen. Bland de barn som har 

reflekterat över skillnader mellan pojkars och flickors lek, nämns många, enligt till exempel 

Carlsson (2002), traditionella pojk- och flicklekar så som krig och turtles för pojkar och 

barbiedockor och mamma pappa barn för flickor. Trots att barnen säger dessa aktiviteter, visar 

våra observationer i vissa fall motsatsen. Vi har sett en flicka leka turtles och några pojkar 

samtala om att leka mamma pappa barn. Det verkar således som att pojkarna och flickorna 

trots allt leker samma lekar ganska ofta, åtminstone utomhus. 
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6. Diskussion 
Här kommer vi att berätta om våra egna reflektioner kring resultaten. Vi diskuterar först 

uppsatsens tillförlitlighet och tar upp brister som finns i vår forskning. Resultaten kommer att 

analyseras i förhållande till vårt syfte och våra forskningsfrågor, samt till litteratur, eftersom 

vi vill veta om det vi har läst stämmer överens med vad vi har fått fram genom våra olika 

metoder. Vi kommer också att skriva om hur våra resultat kan påverka pedagogiskt arbete. 

Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning. Något vi har reflekterat över och finner 

intressant är att böcker som har mer än ett helt decennium mellan sig drar samma slutsatser. 

Detta får oss att ifrågasätta hur långt vårt samhälle egentligen har kommit ifråga om 

jämställdhet. Trots att vi har sett mycket som stämmer överens med litteraturen, har vi även 

sett en del som motsäger det vi läst, vilket får oss att undra om samhället ändå har kommit en 

bit på vägen, eller kan dessa motsägelser bero på att vi har forskat utomhus? 

 

 

6.1 Uppsatsens tillförlitlighet 
Vi är medvetna om att det finns flera detaljer som kan ha påverkat resultaten. Vår studie 

genomfördes i april med typiskt aprilväder som växlade drastiskt. Vädret är ett sådant 

fenomen som vi inte har kunnat styra över, men som antagligen har påverkat vad barnen har 

valt att leka med ute på gården. Både intervjuerna och observationerna skedde vid olika 

tidpunkter för olika barn. Dessa tidpunkter var heller ingenting vi kunde rå över eftersom vi 

var tvungna att anpassa oss efter verksamheternas planeringar. Vi upplevde även att vår egen 

närvaro påverkade barnen. Barnen tycktes vara ovana vid att någon vuxen observerade deras 

lek på nära håll och några verkade bli distraherade av det. Även Engdahl (2005) har kommit 

fram till att det är ovanligt med pedagoger som är delaktiga i de äldre barnens lek på 

förskolegårdar. Vi upplevde dock att stämningen blev mer avslappnad när vi frågade barnen 

om vad de lekte och visade intresse för dem och inte bara observerade på avstånd.  

 

Eftersom studien bara har utförts på två förskolor och endast med barn i åldern fem till sex år, 

går det inte att generalisera resultaten till alla förskolebarn. Våra resultat gäller främst de barn 

som ingått i undersökningsgruppen, men de ger ändå en bild av hur det kan vara. Kanske kan 

detta leda till att nya aspekter uppmärksammas i barns utomhuslek. Vi hoppas att uppsatsen 

ska bidra till att pedagoger får inspiration att förnya sina tankesätt och att ställa sig nya frågor 

utifrån pojkars och flickors lek. 
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6.2 Lek på förskolegårdar 
Tidigare har vi skrivit att gungorna används flitigt av både flickor och pojkar. Vi har dock 

sett, i likhet med Engdahl (2005), att de används på olika sätt av könen. Hon skriver att 

pojkarna tar hög fart och gungar vildare, medan flickorna gungar lugnt och sjunger eller 

samtalar på gungorna. Enligt våra observationer använder pojkarna gungorna till att krocka, 

snurra eller ta hög fart, flickorna däremot kunde använda gungorna till att sitta och koppla av. 

Kanske beror detta på det som Corsaro (1985) antyder, nämligen att flickor får lära sig att 

vara återhållsamma och lugna av oss vuxna. Knutsdotter Olofsson (1992) skriver att pojkar i 

regel är väldigt tävlingsinriktade men att styrkeuppvisningen tonas ner då de leker med 

flickor. Detta stämmer överens med våra observationer, pojkarna började exempelvis gunga 

lugnare då de gungade med flickorna. Vi tror att eftersom flickor inte tävlar i lika hög grad, 

blir det därmed ointressant för pojkar att utmana dem. 

 

Pojkarnas krockande med gungorna uppskattades inte av pedagogerna, som var kvinnor, då de 

sa åt dem att sluta. Detta kan vara ett tecken på att Carlsson (2002) har rätt när han skriver att 

flickors lugna lekande accepteras lättare än pojkars vildare. Han menar att kvinnor lättare 

identifierar sig med flickors lekar eftersom de själva lekte på liknande sätt som barn. Vi tror 

att flickornas lekar accepteras i högre utsträckning av ytterligare en anledningen, nämligen att 

de är enklare för pedagogerna att hantera, just därför att de är lugna. Något som vi däremot 

inte håller med Carlsson (2002) om är, som vi nämnt tidigare, när han påstår att pojkars brist 

på förebilder gör leken innehållslös, vilket leder till att de endast jagar varandra. Vi har sett att 

jagalekarna visst kan ha ett innehåll, till exempel tjuv och polis, där tjuvarna sätts i fängelse. 

Även om pojkar ofta bara verkar springa omkring, tror vi att det i regel finns en fantasi eller 

en berättelse bakom som styr deras lekande. 

 

Cyklarna var också, som vi tidigare nämnt, ett centralt inslag i pojkars och flickors lek. Trots 

att cyklarna var väldigt populära är det ingenting som nämns i den litteratur som vi har läst. 

Även cyklarna användes på ett vildare sätt av pojkarna som uttryckte att de tyckte om 

cyklarna för att de går fort, dessutom nämndes cyklarna i större grad av pojkarna i 

intervjuerna och bildfrågorna. Vi tror att pojkarna använder cyklarna mycket för att tävla och 

prova nya utmaningar som till exempel att cykla baklänges. Flickorna verkar istället använda 

cyklarna i sina rollekar. Trots att pojkarna i vår forskning använder cyklarna vildare än 

flickorna har vi ändå kommit fram till att flickorna också uppskattar rörelse och gärna leker 

fysiska lekar utomhus. 
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Norén-Björn (1999) menar, som vi skrivit tidigare, att båda könen leker rollekar, men att 

flickor kan hålla fast vid samma lek en längre tid. Vi har sett både pojkars och flickors 

rollekar och just de lekarna vi har observerat höll flickorna på med längre. Vi ser en skillnad 

däremot när det gäller hennes sätt att beskriva innehållet i rolleken, då hon menar att 

flickornas rollekar utspelar sig i hemmiljö, vilket inte lekarna vi observerade gjorde. 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att pojkar saknar förebilder på förskolan och därför väljer 

de att ta efter mediafigurer när de leker rollekar, vi har dock sett att även flickor leker 

mediafigurer som magiska wings. Vi tror att det har blivit vanligare att även flickor gestaltar 

hjältar, vilket kan bero på att det kommer allt fler kvinnliga förebilder inom mediavärlden.  

 

Gröön och Karlsson (2005) har fått fram i sin undersökning att flickor tyr sig mer till, och 

leker i närheten av, pedagoger under utomhusvistelsen, vilket inte stämde överens med de 

flickor vi observerade. Vi tror att behovet av en pedagogs närhet beror mer på hur självsäkert 

barnet är än på vilket kön det tillhör och vi upplever att flickor är självsäkrare idag än de var 

för några decennier sedan. Gröön och Karlsson (2005) skrev även att pojkarna tyckte mer om 

att vara ute än vad flickorna gjorde, men enligt våra intervjusvar tyckte i princip alla att det 

var roligt eller bra att gå ut. Om årstiden hade varit en annan, kallare och därmed mindre 

attraktiv, kanske resultaten hade sett annorlunda ut, men vi tror ändå att de flesta barn 

uppskattar att gå ut då det är friare och mindre styrt av regler.  

 

Friheten utomhus tror vi bidrar till att förskolegårdens storlek inte har någon större betydelse 

för barnens lust att leka ute. Kanske är det friheten och alla valmöjligheter som är orsaken till 

det vi sett under våra observationer, nämligen att pojkar har svårt för att koncentrera sig på en 

och samma lek under en längre tid. De byter aktivitet betydligt oftare än vad flickorna gör, 

vilket även Engdahl (2005) har sett i sin studie. Vi tror att detta kan ha att göra med det som 

Brodin och Hylander (1997) skriver om hur pojkars och flickors lekar uppstår. De menar att 

flickors lek är planerad och överenskommen från början medan pojkars lek uppstår genom att 

någon intresserar sig för det som någon annan håller på med. Utomhus pågår flera lekar 

synligt hela tiden som kan locka pojkarnas uppmärksamhet till sig.  
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6.3 Barns syn på pojkar och flickor 
Precis som vi tidigare har berättat skriver Svaleryd (2002) att barn oftast väljer att leka med 

någon av samma kön. Våra intervjuer visar klart att så är fallet eftersom i princip alla helst 

lekte med någon av sitt eget kön. Kanske kan det vara så som den interaktionistiska teorin 

menar, enligt Rithander (1991), att barn blivit påverkade av samhällets normer och hela tiden 

fått höra vilket kön de tillhör. Därför är det en självklarhet för dem att deras lekkamrater ska 

vara av samma kön. Vi tyckte också det var intressant att alla flickorna nämnde endast ett 

namn då de fick frågan om vem de helst lekte med, eftersom Svaleryd (2002) skriver att tjejer 

ofta har en så kallad bästis. De flesta pojkarna däremot nämnde i sin tur två eller flera namn. 

Vi har funderat på om det här kan bero på att flickor kanske är mer osäkra och då är det lättare 

att bara behöva bemöta en annan vilja.  

 

Även om barnen oftast lekte med barn av samma kön, såg vi även vid några tillfällen att 

barnen lekte över könsgränserna. Hjort (1996) har i sin undersökning sett att pojkar och 

flickor väljer könstypiska roller när de leker tillsammans. Vi har dock sett att det verkar vara 

viktigare för flickorna än för pojkarna att de har en karaktär av sitt eget kön, se exemplen om 

Stina och Nina (s. 26), vilket förvånade oss eftersom vi trodde att det skulle vara lika viktigt 

för alla. Dessa exempel tyder på en viss dominans hos flickorna, Odelfors (1996) menar dock 

att det är vanligare att pojkar dominerar flickor, vilket accepteras av flickorna. Vi har sett 

exempel på detta också, men vi tror att det till stor del handlar mer om individernas starka 

personligheter än om deras kön.  

 

Hjort (1996) frågade barnen i sin avhandling vad de tyckte om det motsatta könets lekar och 

svaren hon fick stämmer överens med svaren vi fick på ungefär samma fråga. Flickorna 

tycker att pojkarna leker vilda lekar, så som krig, medan pojkarna anser att flickorna leker 

med dockor. Enligt Corsaro (1985), som stöds av den sociala inlärningsteorin som beskrivs av 

Rithander (1991), har flickor fått lära sig att de förväntas vara försiktiga och försynta. Kanske 

är det därför, och inte på grund av ett mindre rörelsebehov, som de leker mer stillasittande än 

pojkar. Vi har tydligt märkt att barnen har en bild av att pojkar och flickor är olika, men vi 

tror att den här bilden kan komma från vuxna och inte från barnen själva. Anledningen till att 

vi tror att det är så här, är att flera av barnen i intervjuerna utryckte att de inte tyckte om att 

leka med det motsatta könet, men genom våra observationer såg vi att samma barn faktiskt 

gjorde tvärtom. Vi fick känslan av att barnen lärt sig att det är det egna könet de ska leka med, 

och barn säger ofta, enligt vår uppfattning, det som de tror att de vuxna vill höra. 
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6.4 Pedagogiska konsekvenser 
I vår studie har vi inte inriktat oss så mycket på pedagogernas roll, men vi tror att det 

pedagogiska arbetet har mycket att vinna på att vara mer utomhus. Även om vi har sett vissa 

skillnader när det gäller pojkar och flickor utomhus, upplever vi inte att dessa skillnader är 

lika stora som de vi har läst om när det gäller inomhusleken. Utbildningsdepartementet (1998) 

skriver att genusarbetet är en viktig del av pedagogernas arbete och därför något som måste 

anammas av alla som arbetar i förskolan. För att få ett jämställt samhälle anser vi att det är 

viktigt att börja redan i förskolan där frågor om den egna identiteten är centrala. Vi anser att 

pedagoger borde uppmuntra pojkar och flickor att leka mer med varandra och få dem att inse 

att det inte är konstigt. Barnen verkar redan nu ha ett intresse av att leka över könsgränserna, 

men de vågar inte utrycka det själva. De tycks tro att det är fel att vilja leka med det motsatta 

könet. Ett av barnen säger till och med att det känns pinsamt, men han kan inte förklara 

varför.  

 

Som vi skrivit om tidigare var det en del av det som barnen sa under intervjuerna som inte 

stämde överens med vad de gjorde när vi observerade, se exemplet om Anna (s. 25). Vi tror 

att det kan bero på den bild av pojkar och flickor som samhället har förmedlat till barnen. 

Enligt Davies (2003) blir barn ständigt påminda om vilket kön de tillhör, genom bland annat 

klädsel och kommentarer om vad de bör tycka om eller hur de ska uppföra sig. Detta kan vara 

en anledning till att barnen i våra intervjuer svarade mer könstypiskt än vad observationerna 

visade. Barnen har fått lära sig vad som är flickigt och pojkigt från vuxenvärlden och de kan 

därför uppleva att de måste svara att de inte tycker om pojklekar om de är en flicka och 

tvärtom. Vi håller med Davies (2003) om att barn ska få bete sig könstypiskt när de anser att 

det är meningsfullt, men de ska även få känna sig fria att uppföra sig som det andra könet. 

 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
Vi tror att pojkars och flickors utomhuslek är ett aktuellt och viktigt ämne som lätt skulle 

kunna utökas inom forskningen. Barnens lek är för mångsidig för att kunna fångas upp i sin 

helhet genom en intervju eller ett kort observationstillfälle, därför anser vi att det finns mycket 

kvar att fördjupa sig i. Förslag på vidare forskning är att intervjua äldre barn med bättre 

förmåga att uttrycka sig. Genom att göra detta tror vi att forskaren skulle kunna fördjupa sig 

ännu mer ifråga om hur pojkar och flickor uppfattar varandras utomhuslek. Vi tycker själva 
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att det skulle vara intressant att lägga mer fokus på bildfrågorna. Detta skulle kunna göras 

genom att till exempel ha fler bilder att välja bland och även låta samma barn välja vid flera 

tillfällen för att få en bredare förståelse av svaren och få bort närminnespåverkan. För att 

kunna generalisera resultaten skulle det vara bra att utöka forskningsfältet med fler förskolor 

och därmed fler barn. Vi hade ganska kort tid på oss att observera och ett förslag på fortsatt 

forskning är att lägga större fokus på observationerna. Slutligen tycker vi att det skulle vara 

intressant att göra en jämförelse mellan utomhusleken och inomhusleken för samma individer, 

för att se hur mycket utomhusmiljön, och inte barnets personlighet, påverkar leken. Är det 

verkligen på det viset, som vissa av våra forskningsbarn antyder, att pojkar och flickor leker 

mer tillsammans utomhus?
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Bilaga A  
Intervjufrågor 
 

1. Vad leker du helst med på förskolan? 

2. Vad tycker du inte om att leka med på förskolan? 

3. a) Vad leker du helst med ute på förskolegården? 

b) Vad är det som gör att du tycker att det är roligt? 

4. a) Vad tycker du inte om att leka med ute på förskolegården? 

b) Vad är det som gör att du inte tycker att det är roligt? 

5. a) Vem leker du helst med? 

b) Vilka mer tycker du om att leka med? 

6. Var leker du helst på gården? 

7. Vad är det bästa med förskolans gård? 

8. a) Vad tycker du om att vara ute? (roligt/tråkigt?) 

b) Hur menar du då? Berätta. 

9. Vilket väder tycker du det är roligast att leka ute i? 

10. a) Brukar du leka med pojkar eller flickor när du är ute? 

b) Brukar du leka med pojkar/flickor (det andra könet) också? 

c) Om ja, brukar du göra det inomhus med? 

d) Om nej, varför tror du att det är så? 

11. Leker pojkar och flickor tillsammans med varandra när ni är ute?  

12. a) Leker pojkar och flickor med samma eller med olika saker? 

b) Hur menar du då? Berätta. 

13. Bildfråga 

 



Bilaga B 
Bilder till bildfråga på landsortsförskolan  
 

 
Bilderna är tecknade av oss. 

 



Bilaga C 
Bilder till bildfråga på stadsförskolan 
 

 
Bilderna är tecknade av oss. 

 



Bilaga D 
Kategorishema 
 
Barnets namn: 

Datum: 

 

Tid: Plats: Vem ingår: Aktivitet: Material: 

     

     

     

     

     

     

     

Kategorischemat är skapat av oss, inspirerat från Rubinstein Reich och Wesén (1986). 

 



Bilaga E 
Diagram av bildfrågan 
 

0

1

2

3

4

5

Cykel Hopprep Boll Hink & Spade Gunga Rutschkana

Pojkar

Flickor

 Landsortsbarnens val vid bildfrågan. 
 
 

0

1

2

3

4

Cykel Hopprep Boll Hink & Spade Gungbräda Lekhus

Pojkar

Flickor

 Stadsbarnens val vid bildfrågan. 

Diagrammen är skapade av oss i Microsoft Excel. 

 



Bilaga F 
Missiv till föräldrar 
 

Hej föräldrar! 

Vi heter Ingrid Jacobsson och Madeleine Welander och vi är lärarstudenter som studerar på 

Campus Norrköping. Just nu håller vi på och skriver vår C-uppsats som ska belysa pojkars 

respektive flickors lek på förskolegårdar. Under vecka 16 och 17 kommer vi att vara ute på ett 

par olika förskolor och samla material. För att få ett så brett underlag som möjligt skulle vi 

vilja intervjua och observera några av de äldre barnen på bland annat ert barns förskola.  

 

Vi vill att ni ska känna till att alla barn som medverkar i vårt arbete kommer att vara helt 

anonyma, inte ens förskolans namn kommer att nämnas i uppsatsen. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att viktig information inte ska tappas bort. Inspelningarna kommer att förstöras 

efter avslutat arbete. Vi kommer att göra klart för barnen att deras deltagande är frivilligt och 

att intervjuerna är på deras villkor. 

 

Vill ni inte att ert barn ska medverka i vår undersökning så skulle vi vara tacksamma om ni 

meddelade detta till personalen på ert barns avdelning senast tisdag morgon den 17 april. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ingrid och Madeleine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilden är hämtad från Microsoft Words bildgalleri. 

 



Bilaga G 
Landsortsförskolans gård 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 1:350 
Ritningen är gjord av oss utifrån en av Norrköpings kommuns lantmäteris plankartor. 

 



Bilaga H 
Stadsförskolans gård 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 1:350 
Ritningen är gjord av oss utifrån en av Norrköpings kommuns lantmäteris plankartor. 
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