
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, 

Självständigt arbete,  

15 hp 

”Vad ska vi leka?” 
En observationsstudie om barns könsskapande i 

utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till 

detta. 

Selin Bakir & Julia Wigren 

Handledare: Josefine Krigh 

Examinator:  Maria Wennerström Wohrne 



 

1 

 

  



 

2 

 

Sammanfattning  

Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus 

samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi 

gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma 

förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. Dessa observationer delades in 

i två delstudier där Julia Wigren ansvarade för delstudie 1 om barnen och Selin Bakir 

ansvarade för delstudie 2 om pedagogerna. Under observationerna tog vi stöd av 

observationsmallar som vi gjort själva för att underlätta observationens syfte. 

Studien utgår från feministisk poststrukturalism och centrala begrepp, som makt, kön, 

könsroll, könsidentitet och genus för att framställa resultatet.  

Resultatet av studien visar på att barn ofta valde att leka könsstereotypa lekar med barn 

av samma kön, samt att barnen använde sig av olika strategier för att inta maktpositioner i 

leken. Resultatet av pedagogernas förhållningsätt till barnens könande lek påvisade att de 

intog en passiv roll i den fria leken och hade ett jämlikt bemötande oavsett kön.  
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Inledning 

I dagens samhälle ställs hela tiden krav och förväntningar beroende på vilket kön du föds 

med. Vi kategoriserar in människor efter kön och skapar uppfattningar om hur man ska vara 

som flicka eller pojke, hur vi ska bete oss och hur vi ska bli bemötta. Dessa föreställningar 

om kön hänger ihop med ett flertal andra faktorer som formar oss som människor. Att besitta 

kunskap om dessa faktorer bidrar till att vi kan skapa möjligheter att upphäva effekten av 

könsstereotypa mönster och istället skapa en miljö där samhällets normer kan få en större 

omfattning, vilket i sin tur har en positiv effekt för barns lärande (Jämställd förskola och 

skola, 2019-11-13). 

Under utbildningens gång har många kurser till stor del handlat om genus, vilket har 

medfört att vi fått ett större intresse för ämnet då vi insett hur viktigt det är att arbeta med 

jämställdhet redan i förskolan. I läroplanen står det att förskolläraren ska ansvara för att 

”aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till 

utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet” (Lpfö, 2018, s.12). Detta mål påvisar 

hur viktig roll förskollärare har för att skapa en miljö där alla barn känner sig lika bemött 

oavsett kön. Genom de erfarenheter vi fått efter att ha varit på olika förskolor kan man se att 

det fortfarande finns en del brister när det kommer till genus och jämställdhetsarbetet. 

Många förskolor vistas ofta ute på förskolegården för att pedagogerna vet att det är bra 

för barnen att vara ute eller för att de leker bättre där. Det många pedagoger inte tänker på 

är att använda utomhusmiljön och utevistelsen som ett redskap för att uppnå läroplansmålen. 

Att vistas utomhus främjar barns välmående och lärande (Ohlsson, 2015, s. 11 & 19). I 

skandinaviska förskolor är utevistelse och uteverksamhet något som är extremt viktigt om 

man jämför med övriga världen. Att barn behöver vara utomhus är inget nytt inom förskolans 

verksamhet. Utevistelsen har stora fördelar för barns lek, lärande och utveckling och detta 

är något som förskollärare och forskare har bekräftat (Skolverket, 2019). 

Därför har vi valt att undersöka hur barn konstruerar kön i utomhusleken, samt hur 

pedagoger förhåller sig till barns könande lekar.  
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Bakgrund 

Enligt Skolverket ska förskoleverksamheten erbjuda alla barn samma möjligheter oavsett 

kön. Tidigare forskning hävdar att de vuxna som arbetar på förskolan ofta har olika 

förväntningar på barn beroende på om de är en pojke eller flicka. Detta tydliggörs under 

vardagliga situationer i förskolan där exempelvis flickor förväntas vara självständiga medan 

pojkar är i behov av mer stöd av pedagogerna (Skolverket, 2019). I den uppdaterade 

läroplanen från 2018 står det att  

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 

utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka 

krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, 

samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, 

oberoende av könstillhörighet (Lpfö-18, s.9).  

Detta bevisar vilken viktig roll alla pedagoger har genom att främja jämställdhet inom 

förskolan. För barnen ska man vara en förebild och det är viktigt att veta vad man säger och 

hur man förhåller sig till både barn och vuxna (Skolverket, 2019).  

Pedagogers syn på pojkar och flickor  

Sandberg hänvisar till Hardin (1986) som hävdar att hur genuskonstruktionen formas beror 

mycket på den enskilda individens förståelse och uppfattning om strukturellt och symboliskt 

kön. Pedagogernas visioner om kön har en stor påverkan på förskoleverksamheten (2008, 

s.117).  

Läroplanen för förskolan markerar vikten i de vuxnas engagemang och bemötande för 

barns utveckling. Som pedagog ska man skapa möjligheter som formar barnens 

förutsättningar att utveckla sina förmågor, kompetenser och sin könsidentitet. Tidigare 

forskning har påvisat att pedagogerna i förskolan behandlar och bemöter flickor och pojkar 

på olika sätt beroende på förväntningar och föreställningar de har om kön. Beroende på om 

du är flicka eller pojke förväntas du att vara på ett specifikt sätt och könen ges olika 

lekmöjligheter, olika språkbruk, normer och krav. Detta leder till att pojkar och flickor inte 

får samma möjligheter inom förskolan och man kan se att det skapas olika förutsättningar 

beroende på kön (Sandberg, 2008, s. 117).  

Pedagogerna har ett stort inflytande och utgår från sina föreställningar när de organiserar 

aktiviteter, lek och lärande, vilket leder till att de också styr barns positioner inom 



 

8 

 

verksamheten. Sandberg hänvisar till Nordin-Hultman (2004) som hävdar att flickors och 

pojkars aktiviteter uppfattas och tolkas på olika sätt av pedagogerna. Pojkar uppfattas som 

mer experimenterande och utforskande i sina aktiviteter, och flickornas aktiviteter tolkas 

som mer sociala (Sandberg, 2008, s. 117).  

Eidevald hävdar att många tidigare undersökningar har påvisat att förskollärarna ofta 

beskrev flickor och pojkar som varandras motsatser. Det har också visat att både barn och 

vuxna kunde reagera om ett annat barn kunde bete sig på ett annorlunda sätt som inte passade 

in i deras stereotypa föreställning om hur flickor och pojkar ska vara. Månsson (2002) har i 

sin avhandling kommit fram till att förskollärare som arbetar med små barn skiljer på pojkar 

och flickor. Under intervjuer har de berättat att flickor ses som självständiga och smarta och 

pojkar beskrivs som behövande och grova (Eidevald, 2009, s.23) 

Utomhusmiljöns betydelse för barn  

Grahn m.fl. hävdar att ute på förskolegården kan barn röra sig fritt och tillfredsställa sina 

egna behov (1997, s.1). Utemiljön ger barnen fler möjligheter och alternativ att välja mellan, 

medan inomhusmiljön kan vara mer begränsad. Barnens alla sinnen stimuleras i 

utomhusmiljön och barnen får inspiration av de olika årstiderna för att skapa nya lekar. 

Utemiljön kan vara en plats där barnet skapar trygghet för lek, vila, nya upptäckter men 

också en plats som kan underlätta för att skapa sociala kontakter. Utformningen av utemiljön 

har en viktig betydelse i barnens lek och kan vara avgörande för själva valet av lek. Däremot 

kan det också finnas en risk att barnet tappar lusten att utveckla sin lek eller sin nyfikenhet 

att upptäcka, vilket betyder att utemiljön inte tilltalar eller uppmuntrar barnet för att utveckla 

lek och sin kreativa förmåga. Utemiljön på förskolan behöver vara uppmuntrande där barnet 

kan känna utmaning men samtidigt en trygghet som kan bidra till att barnet kan utveckla en 

positiv självbild och ett förtroende till sin egen förmåga (Grahn m. fl,1997, s.6–8).  

Barnen ska lockas till utforskande lek. Det ska finnas ytor för olika varianter av 

springlekar, trehjulingar men också vara riskfritt för de allra minsta. Det bör finnas platser 

där barnen kan få vara ifred och leka ostört. Gården ska innehålla säkra ställen för balans 

och krypövningar. Många förskolor har fasta redskap på utegården som, gungor, rutschkana, 

gunghästar och klätterställning vilket är väldigt viktigt för barns motoriska utveckling. 

Däremot kan det vara bra att möblera om eller komplettera utemiljön för att det ska vara 

inspirerande och utvecklande för barns lärande (2009, s. 14–15). 
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Syfte och frågeställning  

Syftet i denna studie är att undersöka hur barn konstruerar kön i utomhusleken, samt se hur 

pedagogerna förhåller sig till barns könande lekar. Vi vill undersöka både barnskötares och 

förskollärares förhållningsätt. Detta undersöks utifrån följande frågeställningar; 

 

• Hur skapar barnen kön i utomhusleken? Vilka maktpositioner synliggörs? 

• Hur förhåller sig pedagogen till barns könade lekar?  
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Tidigare forskning  

Genuspedagogik 

Genuspedagogik som begrepp finns inte i andra länder, utan där pratar man mer om 

feministisk pedagogik eller jämställdhetsarbete och då inte i relation till förskolan. 

Begreppet genuspedagogik används i Sverige för att forskningen inom genusvetenskapen 

har växt. I början av 2000-talet blev det mer vanligt att pedagoger inom skolans och 

förskolans verksamhet började ta kurser i genusvetenskap. Dessa kurser har hjälpt 

pedagogerna att utveckla diskussionerna kring kön/genus istället för att prata om grupper av 

flickor och pojkar som är av ett visst kön. Dessa teorier har bidragit till att det har blivit mer 

möjligt att koncentrera sig på hur enskilda individer gör genus. (Eidevald och Lenz Taguchi, 

2011, s.19) 

Genusperspektiv i förskolan 

Begreppet genus har sedan 1970-talet börjat användas teoretisk för att kunna skilja olika 

föreställningar, idéer, villkor och handlingar som formar människors sociala kön. Historiska, 

kulturella och sociala mönster har en stor betydelse för hur kvinnors/flickors och 

mäns/pojkars könsroller och könsmönster skapas över tid och situation. Sandberg menar att 

de som tidigare avsätt vara biologiskt medfödda färdigheter hos kvinnor/flickor och 

män/pojkar utvecklas vidare med nya teorier där man menar att könsidentiteten grundas i 

olika kulturella, sociala och historiska kontexter. Sandberg beskriver i sin bok att kön skapas 

på tre olika nivåer:  

Den strukturella nivån handlar om strukturellt särskiljande och hierarkier där kvinnor och män befinner 

sig på olika platser i samhället där de innehar olika maktpositioner. Den symboliska nivån är de 

förmågor, beteenden, utseenden och det språk som tillskrivs till de olika könen. Den individuella nivån 

är den individuella tolkningen utifrån strukturell och symbolisk nivå som görs av de enskilda individen. 

(Sandberg, 2008, s. 115).  

Förskoleverksamheten har en utmärkande genusposition genom historien, både 

yrkesmässigt och organisatoriskt. Från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet såg 

man barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt, där man skulle se till att skapa en 

bättre miljö för de yngsta barnens uppväxt. Man ansåg att kvinnor på den tiden var mer 

moraliskt starka vilket var väldigt betydelsefullt för att barnen skulle fostras till goda 

samhällsborgare. Allt detta har en stor påverkan på verksamhetens innehåll, organisation och 

arbetssätt (Sandberg, 2008, s. 115). 
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Det har gjorts en hel del forskning om hur barnens vardag i förskolan utvecklats med åren 

ur ett genusperspektiv. Genom att fokusera på tid, utrymme, uppmärksamhet, material och 

position har man undersökt miljöns betydelse för pojkar och flickor. I förskolan får pojkar 

mer uppmärksamhet och tid, de hörs och syns mer än vad flickor gör. Flickor lär sig att vara 

ordningsamma, hjälpsamma och omsorgsgivare och förväntas kunna vänta på sin tur när de 

ska tala. Flickor ses vara förståndiga och ha förmågan att uttrycka sina åsikter och känslor 

verbalt. 

Materialet har också en stor betydelse för barnens val av lek. Tidigare har förskolans miljö 

försökt avspegla hemmiljön medan den nu blivit mer verkstadslik (Sandberg, 2008, s.116).  

Sandberg hävdar att den makt över utrymme, material och platser och dess betydelse för 

flickors och pojkars lek och lärande är något som studerats mer under senare år. Barn och 

vuxna skapar redan på förhand en tolkning av förskolans miljö som då styr och begränsar 

barns lekar (2008, s. 116).  

Barnen använder och förhåller sig till den fysiska miljön på olika sätt utifrån kön. Pojkars 

lek beskrivs oftast som mer fysisk och högljudd jämfört med flickornas. Pojkar leker ofta 

utomhus där det är större ytor. Lekarna sker i större grupper med inslag av bråklekar. Flickor 

leker hellre i mindre grupper och inomhus det vill säga platsbunden lek som anses vara mer 

stillsam (Sandberg, 2008, s.116–117). 

Pedagogers roll i barns lek  

Fri lek är en naturlig och betydelsefull del i den svenska förskolan och anses vara mycket 

viktig för barns utveckling och lärande. Konstruktionen av den fria leken skapas utifrån 

barnens erfarenheter, intressen och fantasi. Fri lek kan kopplas till barns livsvärldar och 

anses vara deras “fria zon” som vuxna måste kunna ta hänsyn till (Eidevald, 2009, s.96–

97). Därför är det viktigt som förskollärare att låta barnen leka själva för att inte distrahera 

eller avbryta deras lärande i leken. Förskolläraren kan finnas till hands för att ge förslag på 

lösningar vid problematiska situationer. Genom att vara närvarande och iakttagande intar 

pedagogerna en passiv roll i barnens lek men finns som en trygghet för att sätta realistiska 

gränser och skapa premisser. På så sätt kan barnen öva på sitt sociala samspel och lösa 

konflikter på egen hand (Eidevald, 2009, s.96–98). 

Eidevald hävdar att pojkar har svårare att lära sig ta hänsyn i det sociala samspelet i 

jämförelse med flickor. Det finns därför teorier om att förskollärare bör agera olika eftersom 

flickor och pojkar anses utveckla olika förmågor i leken (Eidevald, 2009, s.98). Vidare 
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menar han att det är pedagogernas handlande och uppträdande som formar barnens tankesätt 

om vad som anses vara manligt och kvinnligt (Eidevald, 2009, s. 165).  

Förskolans verksamhet ska ta tillvara på barnens intressen utan att sätta gränser utifrån 

stereotypa könsroller. Eidevald menar att pedagoger inte visar förståelse för hur avgörande 

deras bemötande är då de har mer fokus på omgivningen och miljöns påverkan (2009, 

s.166).  

Knutsdotter Olofsson hävdar att den vuxne är en viktig förebild för barn. Om ett sandkorn 

bara är ett sandkorn för en vuxen betyder det exakt samma sak för barnen. Författaren menar 

som vuxen behöver du öppna upp lekens tolkningsmöjligheter för att föra in barnen i en 

annan värld (2003, s. 10). Pedagogens roll i barnens lek är att ge leken tid och utrymme, se 

till att leken blir ostörd samt vara närvarande och vägleda i leken. Oftast uppstår inte leken 

av sig själv och behöver en pedagog som inspirerar och sätter liv i leken. Det brukar räcka 

med att en pedagog börjar med att säga, ”Jag behöver en veterinär, min hund har brutit benet” 

så kommer barnen direkt att fånga upp leken och försätta den (2003, s. 118).  På förskolan 

är det pedagogens ansvar om, hur och vad barn leker. För barn är det otroligt viktigt att vara 

i en vuxens närvaro och leka med en lekglad pedagog. Som pedagog behöver du lyssna på 

vad barnen säger och vill göra i sin lek (2003, s. 113).   

Öhman hävdar att som pedagog bör man inte vara alltför passiv betraktare av barns lek. 

Hon menar att det inte är gynnsamt för barns lekutveckling.  Negativa följderna kan bli att 

barnen inte får hjälp med att utveckla positiva relationer och att inte utveckla goda 

anslutningsstrategier för att skapa nya lekvärldar tillsammans. Följderna blir att barnen väljer 

att leka stereotypa och enklare låtsaslekar. Som pedagog bör man heller inte lägga sig i barns 

lek på ett negativt sätt som stör barnens lek. Om man griper in och distraherar och ställer 

negativa frågor kan det leda till att barnen känner att leken förstörs eller distraheras. Att 

försöka dirigera och övertolka barnens lek kan också ha en negativ effekt då det kan tolkas 

som brist på lyhördhet och följsamhet och leken avbryts (2011, s.243).  

Öhman påstår att barn behöver leka fritt och behöver pedagoger som är aktiva och kan 

tolka och svara på barnens leksignaler. Författaren tar upp olika förhållningsätt pedagogen 

bör ha i barns lek. Den första är att delta i barns lek som skapar jämlika relationer mellan 

pedagoger och barn samtidigt som man stöttar barnen i den språkliga delen i leken. De andra 

två är lyhördhet och anknytning som också är väldigt viktigt för barnens lekutveckling. För 

de yngsta barnen är det väldigt viktigt att skapa känslomässiga band där barnet känner sig 

trygg och säker (2011, s.244) 
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Öhman menar att det finns olika roller pedagogen kan ta i barns lek. En pedagog som är 

närgranskare visar intresse för barnens lek genom att ge bekräftelse och stöd. Det vill säga 

en stöttande åskådare. En rekvisitör är en position där pedagogen finns som stöd för att 

arrangera leken. Exempelvis ta fram material och rekvisita. Den medlekande pedagogen 

deltar i barns lek genom att bli inbjuden i lek. Exempelvis kan barnen behöva en extra kund 

till cafét eller ett husdjur. Pedagogen som intar rollen som lekledare visar stort engagemang 

i barnens lek och utgår från barnens intressen genom att utmana och inspirera (2011, s.249–

250).   

Utomhusmiljö, fri lek & barns könande i lek 

Det finns skillnader i pojkar och flickors lek och det kan synas tydligt. Pojkar leker olika 

lekar som, tjuv och polis, brandmän och andra mer eller mindre vilda leker. Flickor leker lite 

mer lugna lekar exempelvis rita eller måla, sjuksköterska och andra varianter av yrkeslekar 

och familjelekar (Hwang & Nilsson, 2012, s.225–226).   

Tidigare forskning visar att pojkar föredrar att leka i stora grupper med en eller två ledare, 

medan flickor väljer att leka med en person eller i mindre grupper. Ofta leker pojkar och 

flickor inte tillsammans utan de leker med någon av samma kön (Odelfors, 1998, s. 14). 

Odelfors hänvisar till Kvalheims (1981) forskning där det visar att 70 procent av barnens 

lektid bestod av lek med samma kön och resterande procenten ägnades åt gemensamma lekar 

och aktiviteter där både flickor och pojkar var inkluderade. Ledarskap och makt var något 

som pojkarna strävade efter och de barn som hade mest makt hade olika förmågor som att 

leda lekar, vara uppfinningsrika och modiga. Flickornas ledarskapsförmågor var att leda och 

skaffa material till lek som var relaterat till familjerelationer (Odelfors, 1998, s. 14).  

Olofsson (1998) har forskat om barns lek och kommit fram till att flickor och pojkar har 

olika lekstilar. Flickornas lek består mer av det vardagliga livet som till exempel 

familjerelationer och pojkarnas lek består mer av äventyr och utforskande (Sandberg, 2008, 

s. 117). Löfdahl (2004) fick syn på olika lekteman i sin undersökning där pojkarnas bestod 

av spänning och äventyr och flickornas var makt och maktlöshet (Sandberg, 2008, s. 118). 

Lekens stereotypa mönster är något som många barn kan berätta om själva. Brownes 

(2004) gjorde en undersökning i England om att förskolebarn kan beskriva sina lekar som 

enkönade, det vill säga där flickor leker med varandra och pojkar leker med varandra. 

Återigen kan man se olika teman i leken där flickorna beskriver sin lek som mamma och 

pappa och pojkarnas lek består mer av olika varianter av superhjältar. I undersökning 
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framgick det också att barnen upplevde att till exempel en flickas egenskaper inte är något 

en pojke kan besitta, utan hade åsikter om hur varje kön skulle vara. Det finns en komplexitet 

i barnens lek i förskolan där barnen är med i skapandet av de genuskonstruktioner som 

utvecklas i barngruppen (Sandberg, 2008, s. 118) 

Tas (2018) har genom en observationsstudie av en barngrupps lek funnit att det finns 

skillnader i pojkar och flickors lekpraktiker. Resultatet visade att det fanns skillnader mellan 

pojkar och flickors lek. De valde olika typer av miljöer, lek och lekkamrater. Det visade sig 

att flickor valde dramatiska leker dvs familjelekar och olika typer av yrkes lekar medan 

pojkar lekte mer med klossar och lego. Barnen valde ofta lekkamrat av samma kön.  

Änggård (2011) har genom en observationsstudie undersökt hur utomhusmiljön påverkar 

flickor och pojkars lek och hur barnen konstruerar kön och maktpositioner i leken.  

Resultatet har delats upp utifrån olika teman. Det första temat som pojkar 3–6 år ofta lekte 

var krig och superhjältar. I denna lek deltog inga flickor. Leken beskrivs som livlig och 

högljudd. Lekar med familjetema deltog både flickor och pojkar. I leken intog ofta flickorna 

en maktposition då de intog rollen som mamma. Det man kunde se i denna typ av lek var att 

flickorna tog mer makt än pojkarna. Tredje temat var att leka djur, även här deltog både 

flickor och pojkar. Djuren hade inget bestämt kön och på det sättet blev leken mer jämställd 

och fri. I jämförelse med familjetemat intog barnen inga maktpositioner i djurleken. 

Forskarens slutsats var att temat superhjältar bidrog till mer könsstereotypa roller och 

positioner än de andra lekarna gjorde. I familjetemat kunde man se att naturen bidrog till 

mer fantasi och barnen kunde inta en roll av motsatt kön eller vara djur. De två sistnämnda 

lekarna skapade möjligheter för både pojkar och flickor att leka tillsammans. Naturen som 

påverkande faktor bidrog till mycket motorisk lek så som att klättra, hoppa och springa vilket 

engagerade både flickor och pojkar. Lekarna visar på att naturen kan bidra till att pojkar och 

flickor leker gemensamma lekar. Naturens resurser har inga könsstereotypa redskap utan det 

är endast barnens fantasi som sätter gränser. Lek i naturen har på så sätt goda förutsättningar 

att främja jämställdhet.  



 

15 

 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att först beskriva viktiga begrepp som är väsentliga för vår studie 

och därefter beskriva feministisk poststrukturalism som är vår teoretiska utgångspunkt. 

Kön & genus  

Odelfors menar att kön skapas socialt eller biologiskt, det vill säga att det sociala könet 

formas i mötet med omgivningen (1998, s.10). 

Könsroll är det sociala och kulturella skillnaderna mellan könen som kan handla om 

värderingar, handlingar och normer. Det vill säga alla skillnader mellan könen som skapar 

förväntningar och påverkar människorna. Barn lär sig redan vid tidig ålder att det finns olika 

könsroller och redan vid tvåårsåldern är barn medvetna om att det finns pojkar och flickor, 

men också skillnaderna mellan könen. Ungefär vid treårsåldern börjar lekarna att utgå av de 

traditionella könsrollerna och de vet vad som är manligt och vad som är kvinnligt (Hwang 

& Nilsson, 2012, s.226). Månsson menar att könsroller är ett läge som barn kan befinna sig 

i, vilket även kan variera (2000, s.87). 

Könsidentitet är något barn kan uppfatta och känna av när de är i treårsåldern, ofta känner 

barnet sig då som en flicka eller pojke och uppfattar även andras kön (Hwang & Nilsson, 

2012, s.226). Eidevald menar att könsidentiteten skapar en viss förväntan på vad pojkar och 

flickor anses ska lära sig (2009, s.96). Runt 4 års åldern skapas en viss stabilitet i 

könsidentiteten och barnen vet redan att pojkar blir män och flickor blir kvinnor när de blir 

vuxna (Hwang & Nilsson, 2012, s.226).  

Svaleryd beskriver begreppet genus som det kulturella, sociala och biologiska könet. 

Begreppet genus står för skapandet av kön vilket kan uppstå i kontext och interaktion med 

omgivningen. Genus är ett samlingsnamn för det förändrande könet som kan skapas i olika 

miljöer och relationer. Svaleryd menar att könet är något som kan få en större omfattning än 

de två kön som anses vara manligt och kvinnligt (2003, s.29). Människan kan förändras i 

sättet att vara. Ofta relateras genus till positioner om femininitet och maskulinitet, men även 

kopplas det till könsrelaterade antaganden (Johansson, 2008, s. 24–25).  
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Makt 

 

Öhman beskriver genus som både ”social konstruktion och markör” (Öhman, 2011, s.113). 

Vilka förväntningar vi har på flickor och pojkar beror på det sociala och kulturella 

sammanhanget. Dessa förväntningar om vad som anses vara normalt och accepterat hos 

flickor och pojkar bildar könsnormer. Barns uppfattningar om hur de bör vara påverkas av 

samhället som exempelvis normer och värderingar, men också pedagogernas förväntningar 

på flickor och pojkar. Detta leder till att barn skapar sig en bild av vad som är normalt för en 

flicka eller pojke, vilket leder till att dem lär sig skapa kön (Öhman, 2011, s.113). 

Temat makt är något som ofta förekommer i barns lek. När barn kan göra sådant som de 

inte kan i vanligt fall som exempelvis vara superhjältar, läkare, världens starkaste med mera, 

gör att dem kan inta makt i leken. Detta leder ytterligare till att barn känner sin kraft och 

styrka över att skapa inflytande i leken som då betyder makt för dem (Öhman, 2011, s. 106). 

Löfdahl (2006) hävdar att maktrelationer också är en central del i barns lekar där de 

utforskar och prövar olika sätt för att förhandla och genomföra en lek. Lekar förstärker 

sociala mönster och statusförhållanden men dessa maktförhållanden kan förändras eftersom 

ett barn kan ha hög status i en lek men låg status i en annan. Maktrelationerna som utforskas 

i leken kan vara mellan vuxen-barn, chef-anställd, lejon-bytesdjur och så vidare. I dessa lekar 

omvandlar barn sina erfarenheter av personer som beter sig dominerande (Öhman, 2011, s. 

106–107). 

Barn förhandlar ofta genom makt då de väljer vilka de ska leka med och hur leken formas. 

Makten har det barn som tar på sig rollen och bestämmer vilka som får vara med och vem 

ska föreställa vad. Detta kallas relationell makt, vilket accepteras av vissa barn men inte av 

andra (Öhman, 2011, s.106). Genom detta sätt att inta makt provocerar och testar barnen 

varandras gränser. Barnen lär sig att förhandla om sina positioner i leken. Denna process om 

makt och positioner fungerar olika bra beroende på konstellation av barngruppen. 

Förhandlingen är avgörande för hur leken tar form. Det är vanligt att barngrupper skapar 

maktordningar i leken vilket kan bidra till en del konflikter och avbrott under leken. Barn 

kan också pröva sin makt genom språket och använda vissa uttryck för att reta och utesluta 

någon (Öhman, 2011, s.106–107). Månsson menar att interaktionen och bemötandet från 

vuxna ger barn uppfattningar om hur de ser sig själva och andra (2000, s.195). 

Makt är något som uppstår i sociala sammanhang och nyttjas av alla. Johansson menar 

att i alla maktrelationer uppkommer ett motstånd vilket skapar betydelse för vår moral (2008, 

s.24). 
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Position är ett begrepp som kan relateras till makt. Positioner och makt är något som 

bidrar till hur individer och dess personligheter formas i samband med att maktpositioner 

förändras (Odelfors, 1998, s.11–12). Även Månsson hävdar att positionering kan vidare 

förstås som en utveckling där individen hittar sin personlighet i kontakt och samtal med 

andra (2000, s. 91). 

Feministisk poststrukturalism  

Dolk beskriver att inom feministisk poststrukturalism ses identitet något som konstrueras 

genom att vi intar olika positioner i olika sammanhang och situationer. Detta betyder att både 

barn och vuxna positioneras av andra samtidigt som de också kan positionera sig själva, 

vilket kan ske under egna val eller andras. Olika positioner kan hjälpa oss att komma ifrån 

de fördomar som man byggt upp om flickor och pojkar, det vill säga vad som förväntas vara 

maskulint eller feminint (2011, s.56). Eidevald hävdar att feministisk strukturalism handlar 

om att vi ska våga ifrågasätta normen om det biologiska könet och utmana den maskulina 

könsmakten. Om man utgår från poststrukturalismen, beskrivs kunskap om kön och genus 

som en stor påverkan och skapare av makt. Genom föreställningar som anses vara det ”rätta” 

och hur vi förväntas att vara leder till begränsningar för oss att handla, prata och vara på 

olika sätt. Feministiska poststrukturalismen fokuserar på hur kön ”görs”. Detta sker då 

genom att utmana det som är manligt och kvinnligt och de olika maktstrukturer som uppstår. 

Det vill säga vi varken ”är” eller ”blir” ett specifikt kön, utan könet konstrueras på olika sätt 

beroende på olika diskurser eller föreställningar. Eidevald hävdar att inom 

poststrukturalismen finns en förutbestämd relation mellan ordet “flicka” och vad detta ord 

förväntas samtidigt som det finns flera olika betydelser av ordet. Vem som anses vara flicka 

beror på de krav och förväntningar som finns och beroende på sammanhang och situation 

kan man betraktas som flicka och i andra fall inte (2009, s.53–54).  

Denna teoretiska utgångspunkt är därför relevant för vår studie då vi undersöker hur pojkar 

och flickor konstruerar kön i leken och därmed hur och om typiska normer utmanas av barn 

och pedagoger.  
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Metod för datainsamling och material 

Vi valde direkt observation som metod för att genomföra vår undersökning. Det material vi 

använde oss av bestod av observationsmall (se bilaga 3&4) som vi hade skrivit ut på papper, 

anteckningsblock och penna. Wehner Godée hävdar att färdiga mallar underlättar 

observationen för att få en mer omfattande vision, samt att observationen blir mer 

strukturerad (2005 s. 62). Detta var något vi lutade oss mot under våra observationer då vi 

hade skapat två mallar där en av oss fokuserade på barnen medan den andra fokuserade på 

pedagogerna. Genom denna metod blev det enkelt för oss att bibehålla fokus och koncentrera 

oss på syftet. 

Databearbetning och analysmetod 

Observationer som forskningsmetod har olika fördelar. En fördel är att som forskare är du 

på plats och gör egna iakttagelser med dina egna ögon, vilket betyder att man inte behöver 

förlita sig på vad andra återberättar utan du har sett och vet själv. Därför är denna metod 

lämpad för vår undersökning eftersom syftet är att se hur pojkar och flickor konstruerar kön 

i utomhusleken och pedagogernas förhållningsätt till detta. Observationer är ett bra redskap 

för att se och förstå en process eller olika strukturer vilket kan vara svårt att få fram med 

samtalsintervjuer (Esaiasson et al, 2012, s.313). Om man ska förklara med ord vad en 

observationsstudie är kan man beskriva det som en samling av data på det som inte är verbalt, 

det vill säga vad folk gör och inte vad folk säger. En annan beskrivning kan också vara att 

söka kunskap om människor och sociala grupper i deras naturliga sammanhang (Esaiasson 

m.fl., 2012, s.314).  

Björndal hävdar att det är viktigt att vara väl förberedd inför en observation. Det gäller 

att vara fysisk förberedd och ha med sig det material man behöver. Man ska också vara 

intellektuellt förberedd vilket menas att man ska ha bestämt hur observationens ska 

genomföras (2013, s.41). Denscombe påstår att det är väldigt viktigt och underlättande att 

använda sig av ett observationsschema. Detta är för att observationen ska bli mer 

specificerad om vad som ska observeras men också hur det ska göras (2016, s. 296).  
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Urval och avgränsningar 

Vi har valt att göra vår observation på en och samma förskola. Detta valde vi för att enklare 

se ett mönster i observationerna då vi under flera tillfällen kunde fokusera på samma 

barngrupp och samma pedagoger. Förskolan är kommunal och har ca 75 barn totalt. Vi valde 

en avdelning med ca 15 stycken 3–5 åringar som blev barngruppen vi observerade. Däremot 

valde vi att observera alla pedagoger som befann sig ute på förskolegården vilket var ca åtta 

för att få en övergripande syn på pedagogernas förhållningssätt.  

Detta var den enda förskolan som vi fick kontakt med eftersom en av oss tidigare har 

vikarierat på arbetsplatsen. Vi har däremot mejlat ut förfrågningar till ett flertal förskolor 

runt om i Uppsala men utan svar.  

Under vår observation hade vi förberett observationsmallar där ena mallen fokuserade på 

barnens könande lekar i utomhusmiljön (se bilaga 4). Den andra mallen fokuserade på 

pedagogernas förhållningssätt till barnens könande i utelek (se bilaga 5). En av oss 

fokuserade på barnen och den andra på pedagogerna. Detta repeterades under alla fyra dagar. 

Dessa mallar gjorde vi för att underlätta observationen och för att det ska bli tydligare om 

vad och hur vi ska observera (Denscombe, 2016, s. 296).  

Observationsdagarna hamnade under höstlovet vilket resulterade att det var mycket färre 

barn och pedagoger på förskolan. Fördelen var att vi fick möjlighet att fokusera på 

individuella barnet och deras lekar mer detaljerat. 

Innan vi började vår observationsstudie på förskolan mejlade vi förskolechefen två 

informationsbrev, den ena tillsedd barnens vårdnadshavare (se bilaga 1) och den andra till 

pedagogerna (se bilaga 2). Efter vi fick godkännande från förskolechefen, kunde vi börja vår 

observation. Eftersom vi inte gjorde några videoinspelningar eller använda oss utav namn i 

vår studie behövde vi inte föräldrarnas bekräftelse för medgivande utan det räckte med att 

de hörde av sig ifall deras barn inte fick observeras.  

Reflektion över metod 

Direkt observation var den metod som vi ansåg vara mest relevant för vår studie för att få ett 

verklighetsbetonat resultat. Genom intervjuer hade vi endast fått ta del av pedagogernas eller 

barnen tankar och åsikter om förskolans verksamhet. Observationsmetoden gav oss 

möjlighet att se hur barn och pedagoger agerar.  

Vi valde att göra två observationsmallar för att tydligare kunna skilja på barn och 

pedagoger. Vi skapade mallarna utifrån syftet.  
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Som tidigare nämnts fick vi endast kontakt med en förskola vilket var synd då vi hade 

önskat att observera fler barngrupper och pedagoger för att kunna samla mer data vilket hade 

kunnat bidra till ytterligare perspektiv att analysera. Resultatet i denna studie utgår endast 

från en förskola vilket gör det svårt att generalisera då många olika faktorer spelar in, 

exempelvis miljö, barn och pedagoger. Från tidigare erfarenheter vet vi att dessa faktorer ser 

olika ut på förskolor. 

Vi valde att fokusera på både förskollärare och barnskötare för att se hur pedagoger inom 

förskolan förhåller sig till barns könade lekar då läroplanen riktar sig till var och en som 

arbetar inom förskolans verksamhet. 

Reliabilitet & validitet 

I vår kvalitativa observationsstudie är syftet att upptäcka händelser som väcker intresse och 

skapar förståelse för betydelsen i den aktuella livsvärlden (Patel & Davidson, 2003, s.103). 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som kan kopplas till en trovärdig studie. Ofta kan 

dessa två begrepp förenas i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2003, s.103). Reliabilitet 

står för resultatets tillförlitlighet, vilket menas med att resultatet alltid ska bli detsamma 

oavsett vem som gör det samt när och hur det genomförs (Esaiasson m.fl., 2012, s.64). Vi 

upplever att vår studie kan ha hög reliabilitet då studien kan få likvärdigt resultat om den 

undersöks i samma barngrupp med samma pedagoger. Men om undersökningen genomförs 

på en annan förskola med en annan barngrupp och andra pedagoger kan resultatet bli 

annorlunda och då ha låg reliabilitet.  

Begreppet validitet handlar om att forskaren mäter det man påstår att man mäter vilket 

bidrar till studiens trovärdighet (Esaiasson m.fl., 2012, s.64). Det vill säga validiteten bygger 

på att forskaren har goda förkunskaper och är inläst inom området för att studien ska bli 

trovärdig (Patel & Davidson, 2003, s.103). Även Denscombe föredrar att använda begreppet 

trovärdighet istället för validitet då man gör en kvalitativ studie eftersom det inte går att 

bevisa forskarens resultat till hundra procent (2016, s. 410). Kvalitativa studier är unika och 

därför är det viktigt att forskaren redogör för sin databearbetning (Patel & Davidson, 2003, 

s.106). Vi anser att vår studie har hög validitet då vi utgått från våra forskningsfrågor när vi 

skapat våra observationsmallar och därför vill vi påstå att vi har att vi gjort en trovärdig 

studie då syftet, tidigare forskning och analys har en tydlig förbindelse med varandra.  
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Etiska hänsynstaganden   

Innan vi började vår observation skrev vi två informationsblad som vi skickade till 

förskolechefen på förskolan så hon kunde vidarebefordra till pedagoger och vårdnadshavare. 

Den ena var riktad till föräldrarna (se bilaga1) och den andra till pedagogerna (se bilaga 2). 

Detta gjorde vi för att informera föräldrar och pedagoger. Vi använde inte oss av 

samtyckesblanketter som ska skrivas på utan mer som ett informationsbrev för att informera 

om vår studie och att det kommer ske en observation vid några tillfällen och att de som inte 

vill delta i studien får höra av sig till oss innan eller under tiden observationen sker.  

Eftersom vi observerade människor det vill säga barn och vuxna, behöver vi ta hänsyn 

till individskyddskravet som innehåller fyra huvudkrav för att utföra för forskning. Den första 

vi tog hänsyn till kallas för informationskravet som innebär att vi som forskare måste i detalj 

informera och lämna uppgifter om oss själva och vårt projekt. Beskriva att deltagandet är 

frivilligt och om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Informationen ska vara 

tydlig och innehålla syfte för forskning och hur undersökningen planeras att genomföras. 

Det ska också ingå om det finns eventuella risker eller obehag, samt om det tillkommer några 

ekonomiska utgifter (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 2010, s.6–7). 

De tredje kravet vi tog hänsyn till kallas för konfidentialitetskravet som innebär att alla 

som medverkar i en undersökning har all rätt att själv bestämma om hur länge och på vilka 

villkor de ska medverka. De ska ha allt rätt att kunna avbryta sin medverkan utan negativa 

konsekvenser för dem. I informationsbrev vi skrev till pedagoger och föräldrar stod det 

tydligt att det kan när som helst höra av sig till oss och avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 2010, s.12) 

Det sista kravet vi tog hänsyn till kallas för nyttjandekravet som innebär att all insamlade 

data för vår forskning är anonym och får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 2010, 

s.14) I det skickade informationsbladet stod det tydligt att all datainsamling kommer att vara 

anonym det vill säga att vi inte kommer att använda oss av personliga uppgifter.  
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Resultat och analys 

Vi har gjort två observationsdelstudier där Julia Wigren har observerat barnen och Selin 

Bakir pedagogerna. Barnobservationerna delades in i olika kategorier för att fokusera på 

flickors och pojkars separata samt gemensamma lek och maktrelationer för att synliggöra 

studiens syfte. Observationen om pedagogerna delades in i två kategorier: Makt och 

deltagande & språk och bemötande.  

Under observationerna tog vi endast del av den fria leken på förskolegården eftersom det 

inte förkom någon planerad aktivitet eller lek.  

 

Beskrivning av utomhusmiljön på förskolan 

Förskolegården var rektangulär och uppdelad i tre delar. Ena sidan innehöll en sandlåda, tom 

gräsplätt och tre små kullar. I mitten fanns det en liten stuga, ett litet hus man kan klättra upp 

till samt en annan variant av en stuga. Den fanns också en larv man kunde sitta och gunga 

på. Den sista delen bestod av en klätterställning, balansbräda och en balansgunga. 

Förskolegården påminde mycket om en skolgård då gården hade väldigt stora ytor och alla 

redskap var byggt i trä, det fanns även asfalt och konstgräs. Det fanns ett förråd på gården 

med leksaker i, allt från spadar, hinkar, rockringar, bollar, bandymål, bilar, krattor med mera. 

Förskolegården tilltalar alla barn oberoende av kön det vill säga att det inte fanns material 

eller redskap som är könskodat. Gården innehöll inget som barnen eller pedagogerna hade 

skapat eller byggt tillsammans.  

Delstudie 1. Barns lek  

Pojkars lek. 

Situation 1. Fyra pojkar befanns sig vid en lekstuga i mitten av förskolegården. De lekte 

tjuv och polis. Tre av pojkarna var tjuvar och en var polis. De sprang runt och jagade 

varandra med spadar och ett av barnen skrek, ”Jag skjuter dig” med hög röst och ett annat 

barn skrek “spring vi måste gömma oss”. Därefter sprang tjuvarna mot kullarna på gården 

där dem gömde sig och polisen sprang efter. Polisen kom fram och sa ”Jag har tagit er nu”, 

och de andra barnen svarar ”Nej, det här är vårt bo du kan inte ta oss här då”. Polisen 
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fortsätter med att svara ”Jo nu sitter ni fast i fängelset”. Tjuvarna blev arga och ville inte 

vara med lägre. 

Denna leksituation kan tolkas som vild och aggressiv. Man får direkt en känsla av typisk 

pojklek. Barnen använde stora ytor på gården, skrek och sprang runt för att ta fast varandra. 

Barnen kommunicerade med varandra under leken och använde höga röster vilket kan 

betyda att de ville höras och synas. Barnen använde sig av material i form av en spade, som 

de omvandlade till något slags vapen vilket kan förstås som fantasifullt men också 

dominerande eftersom barnen omvandlade sin lek till något eget. När det ena barnet skriker 

“jag skjuter dig” kan man ana att det är något barnet har fått med sig från tidigare 

erfarenheter, det vill säga något barn kan ha sett eller hört. Pojkarna i denna lek försöker 

ändå samspela med varandra men pojken som var polisen upplevdes som lite mer 

makttagande i leken. Han sa emot de andra pojkarna som tyckte att de hade kommit till sitt 

bo och att de inte kunde bli tagna längre genom att bestämma och styra in leken på hans 

villkor som istället var att det skulle vara ett fängelse och inte ett bo. Detta medförde att de 

andra pojkarna inte ville vara med längre och han verkade tappat sin maktposition eftersom 

leken avslutades. Barnen kan förstås skapa kön i leken genom att inta dessa könsstereotypa 

roller som tjuv och polis. Pojkarna säger inte konkret att de är maskulina, men kan uppfattas 

som de på sättet de yttrar sig på och då de endast är pojkar med i leken. Denna lek utspelar 

även mycket makt då en av pojkarna använder sig av material som föreställer vapen, detta 

kan förstås som förstärkande rekvisita i pojkens maktposition.  

Situation 2. Fem pojkar lekte i sandlådan. Tre av dem stod vid ett litet bord i sandlådan 

och blandade soppor med geggamoja i en hink. En av pojkarna uttryckte “nu ska vi göra en 

broccolisoppa, ni kan hämta broccoli”. Flera gånger upprepade han sig för att de andra i 

gruppen skulle höra på och vara med på hans förslag. En av pojkarna svarade ”okej jag 

hämtar broccoli” och den andra pojken svarar ”nej jag lagar en paj”. Han som ville göra 

broccolisoppa svarar” då får du inte leka med oss”, och då svarar den andra pojken ” Jag vill 

leka själv”. 

Denna lek upplevdes väldigt lugn då pojkarna samspelade och var fokuserade på sitt eget 

görande i leken. Pojkarna var självständiga och kommunikationen var fåordig mellan barnen. 

När en av pojkarna ville bestämma vad de andra ska göra uppfattades det som att han ville 

inta en maktposition och styra leken vidare på hans egna villkor. Några av de andra barnen 

tycktes acceptera detta medan ett annat barn ville bestämma själv. Pojken försökte förhandla 

om sin position i leken genom att försöka styra vad som skulle göras vilket slutade med att 
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utesluta den andra pojken från leken. Denna lek upplevs som könsneutral då 

restaurangbranschen innefattar både män och kvinnor.   

Situation 3. Två pojkar satt i sandlådan. De hade varsin spade och grävde i sanden. Den 

ena pojken sa ”vi bygger en stor väg så grävmaskinerna kan åka”, den andra pojken svarade 

” Ja sen kan vi bygga en bro också”. Då svarade den andra ”Nej, grävmaskiner kan inte åka 

på en bro, dem gräver bara”. Den andra pojken fortsatte med att säga ”Ja bron kanske går 

sönder då”. Leken fortsatte med att pojkarna grävde bilvägar i sanden. 

Denna typ av lek kan tolkas som en könsstereotyp lek då pojkarna använde material i 

form av grävmaskiner och bilar, pojkarna byggde bilvägar och samtalade om hur de skulle 

göra. Här uppfattades en av pojkarna vilja inta en styrande roll då han uppmuntrade ett 

förslag av lek medan han därefter avvisade den andra pojkens förslag. Pojken som kom med 

förslag om att bygga en bro upplevdes vilja ta plats i leken samt visa vilja på att samspela. 

Då han inte fick medhåll av den andra pojken ändrade han sin åsikt och höll med sin kompis. 

Återigen kan situationen tolkas att pojkarna intar maskulina könsroller med tendens att vilja 

ha makt och styra leken. En av pojkarna upplevdes ta mer makt då han bestämde lekens 

utformning.   

Situation 4. Tre pojkar lekte på en av de tre kullar som fanns på gården. De stod högst 

upp på kullen för att åka ner som en rutschkana och de turades om att åka. En pojke reagerade 

på att hans kompis tog tag i hans fot och drog med honom ner från kullen. Pojken skrek ”Nej 

jag vill inte”. Pojken blev ledsen och därefter kom pedagogen. 

Pojkarna i denna situation kan upplevas som lite retfulla eftersom det uppstår en konflikt när 

de leker på kullen. Pojken som drog ner den andra pojken från kullen tycktes söka 

uppmärksamhet och intar en position som upplevs som “taskig” men det kan vara ett sätt för 

honom att få uppmärksamhet samt ett sätt att kommunicera. Det kan också tolkas som att 

barnet försöker hitta olika strategier för att hitta sin roll i leken. I detta fall leker pojkarna en 

motorisk lek där fokus hamnade på uppmärksamhet och makt.    

Flickors lek. 

Situation 1. Två flickor lekte att de jobbade på ett café inne i lekstugan som fanns på gården. 

Den ena flickan stod i kassan och berättade för flickan vad hon skulle baka “baka lite 

kladdkaka och muffins” den andra flickan svarade “okej jag lägger in dom i ugnen”. Flickan 

som stod i kassan frågade en annan flicka om hon ville köpa kladdkaka och bjöd in henne i 

leken. Flickan följde med och köpte kaka.   
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Denna lek kan förstås vara uppbyggd från flickornas tidigare erfarenheter. Leken upplevs 

vara en yrkeslek med tanke på att de lekte att de jobbade på ett café. Den ena flickan 

bestämmer vad som ska göras i leken och bjuder också in en annan flicka i leken. Detta kan 

tolkas som att just denna flicka intar en maktposition då hon styr leken. Denna lek tolkas 

som en könsstereotyp lek med tanke på att flickorna leker att de jobbar på ett café där de 

bakar bakelser. Men samtidigt behöver det inte heller vara könsstereotyp då flickorna inte 

benämner varandra på ett feminint sätt eller påstår att killar inte kan vara med. Men eftersom 

det ändå bara är flickor i denna lek, kan den ändå tolkas som en feminin lek eftersom bakning 

kan relateras till kvinnliga sysslor.  

Situation 2. Tre flickor satt i en lekstuga där de lekte att den ena flickan var mamma, den 

andra flickan var storasyster och den tredje var lillasyster. Mamman lagade mat till barnen i 

stugan och använde sig av en hink och spade som hon rörde om i. När maten var klar lade 

mamman upp maten på barnens tallrikar och barnen låtsas åt den. Därefter sa flickan som 

hade rollen som mamma “kom nu ska vi gå till förskolan” och de andra två flickorna hängde 

efter. De kom fram till klätterställningen som föreställde förskolan. Mamman sade “så ha en 

bra dag på förskolan”.  

Utifrån denna lek går barnen in i olika roller. Flickorna intog olika roller som var 

könsbaserade, då alla flickor valde en roll som symboliserade de feminina könet, exempelvis 

mammarollen. Leken tolkas också som väldigt könsstereotyp då flickorna leker en familjelek 

och intar olika roller som en familj kan bestå av. Detta kan tolkas som att flickorna vill skapa 

en maktposition i leken genom att välja sina roller. Detta kan vara en imitation av flickornas 

egna familjer eller fantasier. Mamman i leken upplevdes ta en större maktposition då hon 

bestämde över sina barn och styrde kommunikationen i leken.  

Situation 3. Två flickor lekte vid kullarna på gården. Flickorna åkte upp och ner från 

kullen. De skrattade och rullade ner tillsammans och hade ingen dialog. Under denna lek 

tittade flickorna på pojkarna som var på den andra kullen och lekte. Både pojkarna och 

flickorna lekte separat men man kunde se att flickorna tittade på pojkarna och försökte härma 

deras lek. Man kan tolka detta som att flickorna försöker få pojkarnas uppmärksamhet eller 

kanske inträde i deras lek men visste inte riktigt hur de ska gå tillväga. Denna situation kan 

ses som att flickorna inte riktigt vågade gå fram till pojkarna och leka för att de kanske kände 

sig i underläge för att pojkarnas lek var mer fartfylld och aggressiv. Denna lek upplevdes 

inte som könsneutral då flickorna inte intog specifika könsroller samt att både pojkar och 

flickor lekte samma lek.  
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Flickor och pojkars gemensamma lek 

Situation 1. Familjeleken som de tre flickorna lekte tidigare övergick till en djurlek då 

flickan som hade mammarollen i leken sa “nu får ni vara hund och katt och jag är matte”. 

Matte klappade och gav mat till sina djur. En pojke satt en liten bit ifrån och iakttog 

flickornas lek. Matte klappade sina djur och gav dem mat, “sådär, varsågod” sade matte och 

de andra flickorna dvs djuren åt upp maten.  

Under denna situation befann sig en pojke strax intill och iakttog flickornas lek. Efter en 

stund uppmärksammades pojken av flickan som var matte och hon bjöd in pojken i leken 

som då istället övergick till en ny lek där visade för varandra att de kunde hänga uppochner 

i klätternätet. I denna leksituation är det fler flickor än pojkar som leker tillsammans vilket 

ledde till att de intog en maktposition genom att först utesluta pojken ur leken men därefter 

bjuda in honom när de kände för att göra det. Detta kunde upplevas som att flickan som hade 

rollen som matte prövade sin position i leken genom att avvakta och se vad pojken skulle 

göra och därefter bjuda in honom. Detta kan tolkas som en slags uteslutningsmetod för att 

bevisa sin position och status i leken. Flickan som var matte visade en tydlig maktposition 

genom sitt språk och styrande över de andra barnen i leken. Denna situation kan upplevas 

utifrån två olika perspektiv. Pojken kan upplevas bli utesluten på grund av att flickorna 

ignorerar och inte bjuder in honom i leken.  Däremot behöver det inte vara så att flickorna 

utesluter honom ur leken. Flickorna kanske var omedvetna om pojkens närvaro och intresse 

för att leka.  

Situation 2. Tre flickor och en pojke sprang från förskolans staket över till den andra 

sidan, flera gånger fram och tillbaka. Flickorna sprang tillsammans medan pojken sprang en 

bit efter. Flickorna skrattade och tittade bak på pojken som sprang efter. Efter ett litet tag 

stannade pojken kvar vid staketet och tittade på flickorna och gick sedan därifrån.  

Återigen upplevdes det dominerande könet inta en maktposition. Flickorna utesluter pojken 

genom att i detta fall inte bjuda in pojken i leken som resulterade till att pojken gav upp och 

gick ifrån flickorna. Denna motoriska lek upplevdes inte visa på några specifika könsroller 

men flickorna valde att utesluta pojken.  

Situation 3. En pojke och två flickor satt på en gräsplätt och plockade gräs i en hink. 

Under tiden samtalar pojken och en av flickorna. Pojken frågade “vad heter din mamma”? 

och flickan svarade vad hennes mamma heter och därefter frågade flickan samma fråga till 

pojken. Därefter sa flickan “vi byter namn, du heter det jag heter och jag heter det du heter” 

(det vill säga varandras namn som i detta fall är anonymt). Under tiden dessa två barn 

samtalade går ena flickan runt och fortsätter med att plocka gräs.  
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I denna situation förekommer ingen specifik temalek då flickan och pojken kommunicerar 

om deras egna familjer. Flickan som satt en bit ifrån fortsatte plocka gräs och deltog inte i 

samtalet vilket kan betyda att hon inte fick samma utrymme då de andra barnen inte bjöd in 

henne i samtalet. Flickan verkade intresserad då hon lyssnade och iakttog men visade heller 

inga tecken på att ta en position i samtalet/leken. När den ena flickan och pojken bytte namn 

med varandra kan man tolka att barnen inte kopplar namn till specifikt kön.  

Situation 4. Tre flickor och sex pojkar lekte kull tillsammans på förskolegårdens 

gräsplätt. En av pojkarna bestämde vems tur det var att jaga. Han sprang till en bänk och sa 

“pax inte va” varpå de andra barnen gjorde likadant. Pojken som sprang först bestämde sedan 

att en annan pojke skulle vara tagare, vilket pojken gick med på. Under lekens gång jagade 

pojkarna varandra och flickorna sprang lite på sidan av. Då och då bytte pojkarna tagare. 

I denna lek kan man återigen se att det kön som är av majoritet har makten i leken som i 

denna situation var pojkar. Under lekens gång var det endast pojkar som fick vara tagare och 

de jagade endast varandra medan flickorna hamnade på sidan av. Det var en pojke som 

utmärkte sig mer genom att leda och styra leken. I leken deltog både flickor och pojkar även 

då flertalet var pojkar så tolkas denna motoriska lek inte som könsstereotyp. Men denna lek 

kan uppfattas mer som pojkig då leken upplevdes som en fartfylld lek i stor grupp. 

Pojkarna inkluderade inte flickorna helt eftersom de inte blev tillsatt någon roll under 

lekens gång. Det var även pojkarna som hördes och syntes medan flickorna intog en mer 

passiv roll.  

Kort sammanfattning. Barns lek 

Utifrån dessa situationer upplevs skillnader mellan flickor och pojkars lek. I pojkarnas lek 

och interaktion framträder ett mönster där det maskulina könslekarna upplevdes som 

högljudda, energifyllda och maktrelaterade. Flickorna däremot lekte mer lugna lekar där 

familjerelationer och vardagssituationer var i fokus. I flickornas lekar uppstod sällan 

konflikter vilket kan bero på att maktpositionerna i lekarna accepterades i leksituationerna. 

Däremot upplevdes fler konflikter i pojkarnas lekar vilket kan tolkas att maktrollerna fick 

mer motstånd. I de lekar som pojkar och flickor lekte tillsammans upplevdes ett mönster där 

majoriteten av det gemensamma könet intog en maktposition. Trots att pojkar och fickor 

lekte ihop upplevdes det mer som att de föredrog att leka med barn av det gemensamma 

könet. Barnens lekar visade tendens på könsstereotypa lekar men barnen var neutrala i 

benämnandet av varandra.  
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Delstudie 2. Pedagogernas förhållningsätt 

Vårt syfte med delstudie 2 är att se hur pedagogerna förhåller sig till barnens könande lekar. 

Studien delas in i två kategorier där den första fokuserar på pedagogernas makt och 

deltagande i barns utelek. Den andra fokuserar på pedagogernas språk och bemötande 

gentemot barnen i uteleken.   

Makt och deltagande 

Pedagogerna upplevs överlag som passiva med tanke på hur få gånger de deltog i barnens 

lek. Det var utspridda på gården och upplevdes mer som att de ville ha uppsyn över alla barn. 

Det vill säga vara närvarande och tillgängliga för barnen. Detta kan tolkas som att 

pedagogerna väljer att inta en passiv roll genom att inte delta i barnens lek, men man kan 

också se det från pedagogernas perspektiv, då det kan vara ett medvetet val där tanken är att 

barnen själva ska få styra sin fria lek. Däremot fanns det två situationer där pedagogerna 

deltog i barnens lek. Under en situation deltog en pedagog när barnen lekte kull, men detta 

var inte på pedagogens initiativ, istället var det barnen som bjöd in till lek. Pedagogen ställde 

upp och lekte med barnen en stund för att sedan byta med en annan pedagog då hon påpekade 

att hon var trött. Genom att barnen bjuder in pedagogen kan man uppleva att barnen intar 

makt då det är dem som styr över pedagogen och leken. Pedagogen styrde inte hur leken 

skulle formas eller intog inte någon maktposition utan överlämnade det till barnen, däremot 

hade pedagogen makten att kunna avsluta leken när hon blev trött. Pedagogen upplevdes ta 

rollen som deltagande genom att vara lyhörd och visa sig närvarande där hon lät barnen styra 

leken.   

Vid ett annat tillfälle blev en pedagog åter inbjuden att leka med barnen då några flickor 

ville att hon skulle komma och köpa fika på caféet. En av flickorna frågade “Fröken, vill du 

köpa fika av oss?” Pedagogen svarade “Om en stund kanske, fråga en kompis så länge”. 

Varpå flickan svarar “okej” med en liten besviken ton på rösten. Detta kan då tolkas som att 

pedagogen väljer att inta en passiv roll där hon har en tanke med att barnen ska lära sig 

samspela och leka med varandra istället eller att hon inte vill störa leken. Men man kan också 

uppleva att barnen där och då ville ha en närvarande pedagog med tanke på att de är dem 

som bjuder in pedagogen till leken.  

 Utifrån observationerna med fokus på pedagogers styrande i barnens lek upplevs den i 

princip obefintlig. Pedagogerna styrde inte leken och tog mer en observerande roll där de 

endast iakttog barnens lek. Det var aldrig på pedagogens bevåg de började leka eller ta fram 

material. Därför upplevdes de inte ta roller som lekledare eller rekvisitör. Eftersom 
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pedagogerna var passiva i leken var det endast när barnen frågade om hjälp eller då konflikter 

uppstod som pedagogerna tog på sig maktroll och styrde i leken. Detta kunde också uppfattas 

som att pedagogerna vill ge barnen utrymme för att vara kreativa och självständiga i sin fria 

lek. Exempelvis som i situationen då en konflikt uppstod vid kullarna mellan några pojkar. 

Pedagogen hörde att ett barn sa ifrån och grät. Då kom en pedagog fram och frågade “Vad 

var det som hände? Varför blev du ledsen?” barnet svarade “Han drog ner mig fast jag inte 

ville”. Varpå pedagogen svarade “Hur tycker ni vi ska lösa det här? Kanske kan ni prata och 

lyssna på varandra?”. Pedagogen vägledde barnen med en fråga som kunde skapa reflektion 

hos barnen. Pedagogen kom därefter med ett ytterligare förslag som gav barnen möjlighet 

att kunna lösa situationen på egen hand. Denna situation kunde tolkas som att hon styr och 

vägleder barnen i konflikten genom att ge förslag och låta barnen reflektera över situationen. 

Pedagogen upplevdes ta en passiv roll men ändå närvarande då hon fanns som en trygghet 

för barnen när konflikten uppstod.  

Pedagogerna uppfattades inte som att de ville ingripa eller styra barnens könstereotypa 

lekar ur ett genusperspektiv. Detta kan också upplevas som att pedagogerna ansåg att den 

fria leken var barnens ”fria zon” där de fick möjlighet att samspela och utvecklas 

tillsammans. Däremot upplevs pedagogerna inta en stöttande roll då de är närvarande 

tillgängliga för alla barn.  

Språk och bemötande  

Pedagogernas bemötande upplevdes generellt som väldigt likartat oavsett barnets kön. 

Däremot fanns det några få situationer som kunde tolkas som olikartad där bemötandet 

skiljde sig beroende på om det var en pojke eller flicka. Under en situation satt en pojke och 

en flicka på en larv som de gungade på. Under tiden de gungade kastade båda barnen av sig 

mössorna. En pedagog såg detta och gick direkt fram till barnen och sa att de omedelbart 

skulle sätta på sig mössorna med hög röst. Under tiden hon sa detta riktade hon sig till pojken 

genom att benämna hans namn och be honom hämta sin egen mössa medan hon under tiden 

hjälpte flickan att hämta mössan och sätta på henne den. Pedagogen upplevdes ta en 

förhastad slutsats genom att tro att det var pojken som hade tagit initiativet till att kasta 

mössan först då hon enbart riktade sina argument mot honom under tiden som hon hjälper 

flickan. Situationen kan tolkas att pedagogen gör skillnad på barnen utifrån deras kön genom 

sitt bemötande och upplevdes ha olika förväntningar på könen.  

Vid ett annat tillfälle uppstod en konflikt mellan några pojkar. Två pojkar bråkade om en 

spade som fanns i sandlådan och båda tyckte att de tog den först. Pedagogen höjde rösten 
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och sa “men stopp, det finns flera spadar i förrådet”. Under en annan situation visade en 

pojke en av pedagogerna sin grovmotoriska färdighet då han hoppade från en liten sten som 

fanns på förskolegården. Pedagogen satt på huk nära för att se på och berömde gång på gång 

och sa “oj så duktig du är, vad du kan”. Pedagogen använde en mycket ljus och glad ton på 

rösten. Pedagogen visade intresse för pojkens uppvisning och uppmuntrade honom att 

fortsätta genom att hela tiden ge beröm. Efter en kort stund gick en flicka balansgång vid 

sandlådan och samma pedagog iakttog flickan och påpekade vid flera tillfällen att hon var 

duktig med ett väldigt ljust tonläge. Utifrån dessa situationer kan pedagogens bemötande, 

språk och tonläge gentemot barnen upplevas som väldigt jämlikt. Man upplevde inte att 

pedagogen behandlade eller förhöll sig annorlunda beroende på barnets kön. Pedagogen 

upplevdes i dessa två situationer ta en roll som närgranskare då hon visade intresse och 

betraktade barnets lek genom att ge bekräftelse och uppmuntran.   

Pedagogerna benämnde ofta barnen efter deras namn men de har också använt begrepp 

som alla “barn” eller “kompisar” när de ville uppmärksamma en större del av barngruppen. 

Detta kan tolkas som ett neutralt benämnande där de inte specifikt använde begrepp som 

tyder på barnets kön (pojke eller flicka).  

 



 

31 

 

Diskussion och konklusion  

I resultat och analys kan vi se att pojkars och flickors lek skiljer sig och att barnen skapar 

kön i leken genom att bland annat välja att leka med barn av samma kön vilket går i linje 

med Odelfors (1998) som menar att pojkar och flickor ofta inte leker tillsammans utan väljer 

en lekkamrat från samma kön. En annan faktor som tydligt kom fram i barns könande var 

att barnen valde lekar som symboliserade det maskulina och feminina könet. Pojkarna valde 

aggressiva och energifyllda lekar medan flickorna lekte mer lugna lekar som oftast kunde 

kopplas till familjelekar. Även Hwang & Nilsson understryker att det finns skillnader i 

pojkar och flickors lek. Pojkar leker olika lekar som, tjuv och polis, brandmän och andra mer 

eller mindre vilda leker. Flickor leker lite mer lugna lekar exempelvis rita eller måla, 

sjuksköterska och andra varianter av yrkeslekar och familjelekar (2012, s.225–226). Som 

tidigare nämnt i analysen ansågs pojkarnas tjuv och polislek vara maskulin, dels pga. att 

leken var aggressiv och energifylld samt för att barnen som deltog endast var pojkar. Oavsett 

vilket kön som hade deltagit i denna lek skulle den tolkas som maskulin eftersom tidigare 

forskning påvisar det och den feministiska poststrukturalismen menar att kön skapas utifrån 

situation och sammanhang och inte utgår från det biologiska könet (2009, s.53–54). Det vill 

säga kön är något som kan förändras och det är barnen själva som konstruerar kön i leken.  

Pedagogerna intog oftast en passiv roll i barns fria lek på förskolegården och lät barnen 

leka själva då de kanske inte ville distrahera eller avbryta leken. De var närvarande för 

barnen och stöttade dem vid exempelvis konflikter. Detta kan kopplas till Eidevald som 

menar genom att vara närvarande och iakttagande intar pedagogerna en passiv roll i barnens 

lek men finns som en trygghet för att sätta realistiska gränser och skapa premisser. På så sätt 

kan barnen öva på sitt sociala samspel och lösa konflikter på egen hand (Eidevald, 2009, 

s.96–98). Däremot kan det under vissa lekar vara till fördel att inte vara alltför passiv i 

barnens lek, eftersom det inte är gynnsamt för barns lekutveckling. Barnen behöver stöd för 

att utveckla och skapa nya lekvärldar för att komma ifrån de könsstereotypa lekarna (Öhman, 

2011, s.243). Detta kan tolkas som att pedagoger bör anpassa sin roll beroende på situation 

och lek. Som läroplanen beskriver ska förskolan motverka könsmönster som begränsar 

barnens utveckling, och precis som Eidevald menar är det pedagogens handlande och 

uppträdande som formar barnens tankesätt om vad som anses vara manligt och kvinnligt 

(2009, s. 165). I leksituationerna där barnen leker könsstereotypa lekar kan man då 
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ifrågasätta pedagogernas roll. Bör pedagogen vara passiv eller är det bättre att styra barnens 

lekar för att motverka könsmönster som läroplanen påvisar (Lpfö-18, s.9)? 

I analysen kunde pedagogerna ta en roll som närgranskare då de visade intresse för barns 

ensamma lek genom att ge bekräftelse och uppmuntran som i leksituationerna då barnen 

balanserade och hoppade (Öhman, 2011, s.249–250). Pedagogernas förhållningssätt mot 

barnen var då jämlik oavsett barnets kön. Något som kan diskuteras är situationen med 

mössorna. Pedagogen valde att hjälpa flickan med att hämta och sätta på henne den medan 

hon höjde rösten och sa att det pojken gjorde inte var acceptabelt. Tidigare undersökningar 

har påvisat att förskollärarna ofta beskrev flickor som självständiga och smarta vilket inte 

stämmer överens med denna pedagogs förhållningsätt mot flickan (Eidevald, 2009, s.23).  

Barnen använde sig av olika strategier för att inta en maktposition. I många situationer i 

leken var det oftast ett barn som intog en större maktposition genom att bestämma vilka 

roller som skulle fördelas och hur leken skulle utformas. Precis som Öhman menar kan detta 

kopplas till relationell makt då barn förhandlar sina positioner i leken och bestämmer hur 

leken ska formas. Något som tydligt kom fram i lekens maktordningar var att det ibland 

uppstod motstånd dvs att vissa barn inte accepterade att ett annat barn styrde leken. Detta 

kunde då leda till konflikter som uppstod mer i pojkars lek än flickornas. Däremot såg vi att 

flickorna eller flickan som hade makt i leken kunde använda sig av vissa uttryck för att reta 

eller utesluta någon, vilket Öhman understryker då hon menar att barn kan tillta dessa 

strategier för att inta en maktposition i leken (2011, s.106–107). Under barnens 

gemensamma lekar kunde pojkarna ta makt över flickorna genom att bestämma i leken. 

Detta kan kopplas med att pojkarna strävar efter makt för att leda och styra leken (Odelfors, 

1998, s. 14).  

Utifrån den feministiska poststrukturalismen kan vi tolka att barnen konstruerar kön 

genom att de leker de lekar som anses vara kvinnligt eller manligt. Detta behöver inte betyda 

att man är ett specifikt kön beroende på vad man leker utan könet konstrueras beroende på 

olika diskurser eller föreställningar (2009, s.53–54). 
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Bilaga 1. Till vårdnadshavare för barn i Lindens förskola  
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Information om en studie av barns lek i utomhusmiljön 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Syftet med vår studie är att undersöka barns interaktion i utomhusleken samt hur 

pedagoger förhåller sig till detta från ett genusperspektiv.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under fyra dagar på förskolan 

under utevistelsen. Vi kommer att samla in data genom att observera och skriva ner 

fältanteckningar under dessa dagar utan att medverka på annat sätt och utan att påverka 

barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda oss av en observationsmall/schema och 

anteckningsblock för att kunna dokumentera barnens lek. Observationen kommer att ske 

under förmiddagarnas utelek under slutet av oktober månad, början av november. Insamlade 

data analyseras under innevarande termin.  Data kommer att hanteras och förvaras på sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av den. Vi kommer inte samla in några personuppgifter om 

ert/era barn. Det innebär att barnen inte kommer gå att identifiera i redovisningar av studien. 

Inte heller förskolans namn kommer att användas i redovisningen av studien.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt för barnen, om ert barn säger att det inte vill ingå i 

observationen kommer det att respekteras. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även 

efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt för barnen, om ert barn säger att det inte vill ingå i 

observationen kommer det att respekteras. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även 

efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Vill du inte att ditt barn ska medverka kan du höra av dig till oss omgående. Våra 

kontaktuppgifter ser du nedan.  

 

Uppsala 28/10–19 

 

Selin Bakir, -@student.uu.se 

 

Julia Wigren,  

 

Studiens handledare: Josefine Krigh  

Tel:  
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Bilaga 2. Till pedagogerna i Lindens förskola 
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Information om en studie av barns lek i utomhusmiljön 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka barns interaktion i utomhusleken samt hur pedagoger förhåller 

sig till detta från ett genusperspektiv.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa barngruppen och pedagogerna under 

fyra dagar på förskolan under utevistelsen. Vi kommer att samla in data genom att observera 

och skriva ner fältanteckningar under dessa dagar utan att medverka på annat sätt och utan 

att påverka barnens vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda oss av en 

observationsmall/schema och anteckningsblock för att dokumentera barnens lek. 

Observationen kommer att ske under förmiddagarnas utelek under slutet av oktober månad, 

början av november. Insamlade data analyseras under innevarande termin. Data hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. Vi kommer inte att samla in 

några personuppgifter om varken barnen eller pedagogerna. Det innebär att barnen och 

pedagogerna inte kommer att gå att identifiera i redovisningar av studien. Inte heller 

förskolans namn kommer att användas i redovisningen av studien.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt för både barnen och pedagogerna, om något barn eller 

pedagog säger att det inte vill ingå i observationen kommer det att respekteras. Deltagandet 

kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår.  

 

Vill du inte medverka kan du höra av dig till oss omgående. Våra kontaktuppgifter ser du 

nedan.  

 

Uppsala 28/10–19 

 

Selin Bakir,  

 

Julia Wigren,  

 

Studiens handledare: Josefine Krigh  

Tel:  
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Bilaga 3 - observationsmall för barnen 

Datum för besök:  
 

Åldersgrupp: 3–5 

Gruppstorlek:  

 

 

 

 

Hur ser utemiljön ut? Tilltalar den olika intressen? Är den kodad för både flickor och pojkar? 

  
 

Vad leker pojkar? 

  
 

Vad leker flickor? 

  
 

 



 

40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad leker flickor och pojkar tillsammans? 

  
 

Vem styr leken? 

  
 

Hur ser maktpositionerna ut i leken? 
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Vilka roller intas i leken? 
 

  
 

 

Hur benämner barnen varandra? 

  
 

Hur använder barnen utemiljön? (material, redskap osv) 
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Bilaga 4 - observationsmall för pedagogerna 

Datum för besök:   

 

Antal pedagoger:  

 

 

 

 

  

 

 

 

Är pedagogen med i leken? 

  
 

Vem uppmärksammar pedagogen mest? Pojkar eller flickor? 

  
 

Styr pedagogen barnens lek? Om ja hur? 
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Vem ger pedagogen mest tillsägelser till?  

  
 

Hur bemöter pedagogen pojkar? 

  
 

Hur bemöter pedagogen flickor? 
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Hur benämner pedagogen barnen? 

  
 

Förändras pedagogens tonläge eller språk beroende på barnens kön? 

  
 


