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Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning är att undersöka pedagogernas syn på lek ur ett genusperspektiv. Vi 

vill veta vad pedagogerna anser att lek är och om de ser någon skillnad i pojkar och flickors val av 

lekar och om de själva anser att de styr flickor eller pojkars lek mest. Vi vill även se om det går att 

se någon skillnad i hur pedagogerna tillrättavisar barnen beroende på kön. Valet att använda oss 

av två förskolor med olika inriktningar var för att se om den förskola som aktivt jobbat med 

genus och som fått kontinuerlig utbildning via föreläsningar och litteratur bemötte barnen på ett 

neutralare sätt än förskolan som inte hade fått samma tillgång till utbildning. Vi valde att använda 

oss av intervjuer och observationer för att få så mycket information som möjligt. Vi kom fram till 

att det inte gick att se skillnad på hur pedagogerna tilltalade barnen beroende på kön. Det vi såg 

var att pedagogerna styrde pojkarnas lekar mer än de styrde flickornas, detta beroende av att 

pojkarnas lekar ofta var mer aggressiva och rörligare vilket oftare slutade i bråk eller att någon 

gjorde sig illa.  

 

 

Nyckel ord: Förskolepedagogik, lek, genus, styrning, förskola. 
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Förord 

Först och främst vill vi framföra ett stort tack till de duktiga och engagerade förskollärarna som 

deltagit i vår undersökning och som tagit sig tid till våra intervjuer och observationer. Vi vill även 

tacka förskolornas föreståndare för att Ni hjälpt oss att få kontakt med pedagogerna som deltagit 

i undersökningen. 

 

Vi vill tacka vår handledare Valdy Lindhe för de givande diskussioner vi haft. Vi vill även tacka 

för all uppmuntran och stöd under studiens gång.  

 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete och många skratt under dessa krävande veckor.  

 

Ett stort tack till våra sambos Joakim och Mathias, som läst igenom arbetet ett flertal gånger och 

som stöttat oss under resans gång. 

 

Maj 2011 Erika Dröscher och Sophia Dalenius 
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1. Inledning 

Den första frågan som nyblivna föräldrar får är oftast relaterad till det biologiska könet, vad blev 

det, en flicka eller en pojke? Svaret på denna fråga blir oftast en avgörande fråga hur människan 

bemöter barnet. Det påverkar hur människan tilltalar barnet, vilka ord den använder. Jämställdhet 

i förskolan är något som lyfts fram som något väsentligt i förskolans läroplan. Det är en viktig del 

av jobbet som förskollärare att jobba med och bemöta barnen som jämställda individer. 

Arbetslaget på förskolorna skall jobba för att både flickor och pojkar tillåts få samma utrymme 

(Lpfö 98, reviderad 2010, s.12). Alla barn ska få prova och utveckla sina förmågor utan att de ska 

bli påverkade av den stereotypa könsrollen som finns i samhället. I dagens samhälle är genus ett 

omdiskuterat område. När det kommer till genus och barn så diskuteras det ofta huruvida flickor 

och pojkar behandlas lika i förskolan och skolan. Flickor anses ofta vara mjuka, lugna och 

tystlåtna i sitt beteende medan pojkar ofta anses vara stökigare och mer högljudda än flickor, och 

då även tillåts mer utrymme än flickorna. Utifrån detta har vi valt att genomföra en kvalitativ 

undersökning huruvida pedagogerna på två förskolor, var av en med genus inriktning, bemöter 

barnen i deras lek. Kan man se mönster i pedagogerna inställning till barnens lek, tillåts något av 

könen få mer utrymme än de andra, vilken roll har pedagogen i detta?      

1.1 Bakgrund 

Redan när barnen är nyfödda så börjar de fostras in i sin roll som flicka eller pojke. Föräldrar till 

nyfödda pojkar försöker ofta busa och leka med dem när de ligger tysta eller vilar medan 

föräldrar till flickor ofta väntar på att barnet ska signalera att de vill ha uppmärksamhet innan de 

tog upp dem eller lekte med dem (Eidevald, 2009, s.21). Det är i bemötandet och i samspelet med 

andra människor som barnens uppfattningar om vad det innebär att vara flicka och pojke formas. 

Barnen tar till sig samhällets värderingar och beteende som finns runt dem och genom detta blir 

de en del av samhället (Skolverket s.109). Odelfors (1996) menar att det är beroende på de sociala 

normer som råder på förskolorna om vad som är accepterande sätt att vara på för flickor och 

pojkar som blir avgörande för vilka positioner de har tillträde till (s.15). Denna 

könssocialiseringsprocess pågår ständigt varje dag i förskolan (Skolverket, 1999, Öhman, s.9). Det 

är genom verksamheten på förskolan barnen ska få utveckla sin identitet och få skapa en trygghet 

i den. Förskolan som en social arena organiseras på många sätt efter kön. Pedagogernas och barn 

bemötande av varandra präglas av deras syn på genus. I Lpfö 98 (reviderad 2010) går att läsa att 

det är de vuxnas sätt, krav och de förväntningar som ställs i bemötandet av flickorna och 

pojkarna som påverkar flickornas och pojkarnas tyckande om vad som är kvinnligt och manligt 

(s.5). Förskolan skall vara en plats som motarbetar samhällets traditionella könsmönster och 
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könsroller. Flickorna och pojkarna som vistas på förskolan ska få utan inskränkningar utifrån 

stereotypa könsroller få samma chanser att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. I 

förskolans grundläggande värden har förskolan till uppgift att lägga en grund för de värden som 

samhället vilar på, alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen (Lpfö 98, reviderad 

2010, s.4). Arbetslaget på förskolan har som uppgift att verka för att både flickor och pojkar ges 

lika stort inflytande över verksamheten och att de ges lika stort utrymme i den. Öhman menar att 

flickornas och pojkarnas uppfattning om de traditionella könsrollerna inte är färdigformulerade i 

förskoleåldern (Öhman i Skolverket, 1999, s.10). Genom att pedagogen aktivt arbetar med att 

motarbeta de traditionella könsrollerna i verksamheten med barnen, ger de då dem en chans att i 

vuxenlivet se på flickor och pojkar som jämställda och att ha en rätt till samma förutsättningar 

och utrymme i samhället. Jämställdheten i samhället handlar inte bara om hur många kvinnor och 

män det finns i olika framträdande positioner, utan även hur de förhåller sig till varandra. Det 

handlar även om de vuxnas överförande av värderingar och demokratiska idéer som påverkar de 

traditionella könspositionerna (Öhman i Skolverket, 1999, s.13). Öhman menar att det är vanligt 

att barn får ett dubbelt budskap från vuxna. Det ena budskapet är den medvetna värdeförmedling 

förskolan har genom sin värdegrund om att ge lika ställning och värde mellan könen, den andra 

handlar om den omedvetna förmedlingen som kommer från de vuxnas medinlärda syn på 

traditionellt könsrollsmönster (Öhman i Skolverket, 1999, s.14). Barn som lämnas på egen hand 

att klara leken återskapar och upprepar de roller eller positioner ifrån de könsmönster de känner 

igen från tidigare sammanhang. Skillnaden i flickor och pojkars lek medför att de kan få olika 

erfarenheter av samma miljö, och utveckla olika tankemönster, färdigheter och kompetenser 

(Öhman i Skolverket, 1999, s.16). Arvidsson och Öhman skriver att när barn har fri lek utan en 

medveten pedagogisk idé på förskolan, så har flera forskare visat på att det ofta leder till 

återkommande och befästande av stereotypa könsroller och könsrollsbeteende (Arvidsson & 

Öhman i Skolverket, 1999, s.57). Det är genom leken barnet på ett naturligt sätt får pröva olika 

sätt att vara på, samtidigt som den söker bekräftelse genom den. Om ett barn uppfattar miljön 

omkring sig som trygg och kan känna acceptans, kan den då våga sig på att inta olika roller i 

leken. Bråklek ses som en typisk pojklek, då flickor leker bråklekar uppfattas dessa oftast utav 

pedagogerna som att de vore rollekar (Arvidsson & Öhman i Skolverket, 1999, s.57). Utifrån 

detta är det viktigt att personal verksam i förskolan har en kunskap och en förståelse om 

innebörden av flickors och pojkars lek för att kunna bidra till att förvandla dagens könsrollskultur 

(Paulsson & Öhman i Skolverket, 1999, s.109). Om barn befinner sig i en trygg och accepterad 

miljö kan de då genom lek våga prova olika roller i sökandet efter trygg könsidentitet. Så genom 

att skapa en god lekmiljö kan pedagogerna stärka barnens självkänsla. Verksam personal på 

förskolor skall samarbeta för att barnen på förskolan ska kunna erbjudas en god miljö för 

utveckling, lek och lärande (Lpfö 98, reviderad 2010). Förskolan lägger grunden för att barn ska 

förstå innebörden av demokrati och lära sig ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans 
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miljö. Lpfö 98 (rev.2010) menar att förskolans verksamhet ska arbeta för att främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet, de ska även arbeta för att stärka barns intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (s.9). Förskolans verksamhet ska bidra till 

att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Verksamhet på förskolor är en 

professionell pedagogisk verksamhet som ska baseras på medvetenhet och målorientering. En 

viktig del i arbetet för en jämställd förskola är att pedagogerna tar ett jämställdhetsperspektiv när 

de planerar aktiviteterna för barnen (Arvidsson & Öhman i Skolverket, 1999, s.55).                   

1.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning om uppfattning av barn. Vi presenterar en genomgång av 

vad forskningen idag säger om genus. Vidare går vi igenom Fröbels barnträdgårdar. Dessa är 

föregångare till dagens förskolor och har hjälpt till att forma hur förskolorna ser ut idag, 

exempelvis hur pedagogerna bemöter barnen. Vi har även valt att ha med Vygotskijs syn på barn 

och lek då han anses vara en av pedagogikens största teoretiker.  

 

Synen på barn har ändrats genom tiderna. Under medeltiden ansågs barn vara små vuxna med 

samma mentalitet och psyke som de vuxna.  Detta synsätt går även att se på den medeltida 

konsten då barnen avbildas med små kroppar men ansikten helt utan barnsliga drag (Tullgren, 

2003, s.13).  Under 1500-talet växte två olika bilder av barn fram. I en av dessa uppfattningar 

inspirerad av bibeln ansågs barnen vara rena, svaga, oskyldiga och oskuldsfulla. De vuxnas 

uppgift blev att hjälpa barnet att övervinna sina svagheter och att skyddas mot dåligt inflytande. 

Detta gick tvärtemot den bild som ansåg att barn var onda och behövdes tuktas och disciplineras 

för att få god moral. Den gemensamma nämnaren för dessa olika barnsyner var att barn behöver 

uppfostras och disciplineras för att bli fungerande vuxna individer. Synen på barn som oskyldigt 

och godhjärtat fick ny energi i och med Rousseaus bok Emilè där han beskriver hur barn bör 

uppfostras. Han menar att vuxna måste lita på barnets egen förmåga att välja det goda, de 

behöver därmed inte den fasta uppfostran som man tidigare ansett nödvändig (Tullgren, 2003, 

s.13). Med detta i tankarna byggde den tyska pedagogen Friedrich Fröbel upp sina 

barnträdgårdar, föregångaren till dagens förskola. I dessa gårdar jobbade utbildade kvinnor som 

skulle ta hand om barnen enligt Fröbels pedagogiska åsikter. Detta mönster syns även i dagens 

förskolor, ju yngre barnen är ju mer vårdande är pedagogiken och pedagogerna är i huvudsak 

kvinnor (Rithander, 1991, s.6). Liksom Rousseaus ansåg Fröbel att barn är goda och har en 

naturlig självreglerande mekanism. Han liknade barnen vid en planta som ej fick styras av de 

vuxna men med hjälp av deras omvårdnad skulle växa upp till en blommande växt (Tullgren, 

2003, s.14). Dagens synsätt präglas av tron på att barn och barndom är socialt konstruerade vilket 

innebär att beskrivningar av barn är kulturellt betingade. De anses även vara sociala aktörer, 

kompetenta nog att hantera och forma sitt eget liv (Tullgren, 2003, s.16f).  
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1.2.1 Genus 

Svensk forskning inom skola och förskola visar att flickor och pojkar bemöts olika av vuxna. Då 

pedagogen ofta ger mer uppmärksamhet till pojkar anpassar de sig på ett annat sätt till normer 

och regler än vad flickor gör (Odelfors, 1996, s.16f).  Pojkar får även mer beröm och hjälp än 

flickor. De ses dessutom mer som individer men även som mer behövande än flickor och i större 

behov av instruktioner. Flickor beskrivs som självständigare och smartare än pojkar (Månsson, 

2000, s.28f, Eideval, 2009, s, 23). Flickorna deltar oftare än pojkarna i inomhuslekar i närheten av 

fröknarna. Detta kan i vissa fall misstolkas som osjälvständighet vilket gör att pedagogerna ej 

uppmuntrar flickorna kompetens i relationsarbete (Månsson, 2000, s, 29). Eidevald menar att 

flickorna lär sig att de har en biroll då den största delen av uppmärksamheten går till pojkarna 

som då automatiskt får en större plats (2009, s.25). Pojkar och flickor har olika sätt att leka och 

flickor leker oftare lugna lekar med andra flickor i mindre grupper eller par och pojkarna väljer 

oftast att leka vildare lekar med andra pojkar i större grupper. I pojkarnas lekar styr regler och 

den är tävlingsinriktad. Lekarna bidrar ofta till nyfikenhet och frågor såsom ”Varför lyser 

glödlampor?” ”hur kan båtar flyta?”. Lekarna går även ut på att skapa problem för att sedan 

försöka lösa dem. Pojkarnas rörliga lekar utvecklar deras kroppskontroll och deras sinnen, såsom 

syn, känsel och hörsel.  Flickors lekar innehåller sällan konkurrens och tävlingsmoment och de 

har starkare känslomässiga band till varandra och en mer utvecklad kommunikativ relation. Ofta 

leker flickor familjelekar där de intar sociala och omvårdande roller. Dessa lekar tränar flickornas 

finmotorik och verbala förmåga (Rithander, 1991, s.22f, Olofsson, 2007, s.101).  Dessa mönster 

går även att se i hemmen där pappor oftare leker brottningslekar med sina barn speciellt sönerna 

samtidigt som mammor ägnade sig åt fantasilekar med barnen, speciellt flickorna (Olofsson, 

2001, s.101). Då både pojkar och flickor leker rollekar tar pojkarna automatiskt på sig 

mansrollerna som pappa och son men även ”manliga” yrkesroller såsom brandman, polis eller 

yrkeschaufför. Flickorna tar på sig kvinnoroller ex. mamma eller dotter. Dock tar de sällan 

yrkesroller. Vissa flickor vill leka mansroller men det är ytterst sällan som en pojke väljer en 

feminin roll (Olofsson, 2007, s.101). Även i böcker och sagor som barnen kommer i kontakt med 

finns tydliga könsroller, huvudpersonen är ofta manlig (vare sig det är en människa, ett djur eller 

någon annan figur) men egenskaper som går att mäta såsom styrka, snabbhet och förmåga att 

slåss. Ofta är det betungande uppgifter som huvudrollsinnehavaren har framför sig. Detta ideal 

kan kännas svårt att nå upp till för en liten pojke. Birollerna innehas ofta av flickor och tillskrivs 

sällan några egenskaper. Ofta är hon med som den som den manliga huvudrollen ska rädda. När 

han lyckats med det ska hon vårda honom och plåstra om hans sår. Trots att det är en viktig 

uppgift lyfts detta sällan fram i barnboken och det är så gott som aldrig dessa egenskaper belyses 

(Wahlström, 2003, s.27). 
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1.2.2 Fröbel barnträdgårdens skapare 

Friedrich Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog och var verksam under början och mitten av 

1800-talet. Han var den som startade barnträdgårdarna som är föregångare till dagens förskola. 

Både Fröbel och Rousseau var framstående inom den nya synen på uppfostran som svepte 

genom Sverige och Europa på 1700-1800 talet vilket innebar att uppfostran skulle innehålla mer 

frihet och mindre disciplinerad lydnad (Hultqvist, 1990, s.74f). Fröbel ansåg att barn skulle 

uppfostras i frihet och självständighet och att målet var att barnen skulle leva ett rent, plikttroget 

och heligt liv. Människan skulle genom uppfostran bli medveten och komma till klarhet om sig 

själv, Gud och naturen och tack vare denna kunskap leva det rena och heliga livet. Det var genom 

uppfostran och undervisning som barnen skulle lära sig att uppfatta det gudomliga i naturen. 

(Fröbel, 1995, s.32). Han ansåg att då samhället stod inför nya problem såsom klasstrider och 

gatunöjen gick det inte längre att uppfostra genom de traditionella hoten som tidigare hade 

brukats som uppfostringsmetod. Nu var det tid för att se till det positiva och på det sättet 

uppmuntra sammanhållning och därmed stävja samhällets förfall (Hultqvist, 1990, s.83f). Fröbel 

menade även att det var viktigt att alla som på något sätt var inblandade i barnens uppfostran, allt 

från föräldrar till politiker, skulle bidra till att lösa samhällets sociala problem (Hultqvist, 1990, 

s.72).  Barnträdgårdarna skapades som en effekt av detta förfall och skulle återinföra gemenskap. 

Familjernas förfall beroende ofta på att modern var tvungen att arbetar hemifrån eller att hon 

saknade rätt handlag för att ta hand om barnen. Den största gruppen där dessa åtgärder behövdes 

blev således arbetarfamiljerna. Barnträdgårdarna skulle dock inte ersätta familjerna, utan 

kompensera för familjernas brister (Hultqvist, 1990, s. 83, 88).  Dock ansåg Fröbel att det var 

viktigt att barnträdgårdarna inte enbart skulle vara de fattiga och behövande familjerna ur 

arbetarklassen till nytta. Han menade att det fanns andra skäl till att lämna sina barn på 

barnträdgårdar än armod. Ensambarn, barn utan lekkamrater eller barn som har småsyskon som 

tar stor del av moderns uppmärksamhet var exempel på andra situationer där barnträdgårdarna 

behövdes (Hultqvist, 1990, s.88).  Den första barnträdgården öppnades 28 juni 1840 i 

Blankenburg, Thyringen. De skulle utformas som edens lustgård där barnen skulle få möjlighet 

att utvecklas utan hinder. Fröbels syn på barnet grundar sig i tanken om att barnet har en 

nyfikenhet och lust till att skapa vilket tar sig uttryck i barnens lekar och deras vilja att rita, teckna 

och dansa vilket i dag benämns som kommunikation. Det är av vikt att barnen ska omges med 

det material de behöver för att främja skapandet och därmed uppmuntra deras utveckling 

(Hultqvist, 1990, s.95).   
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1.2.3 Vygotskijs syn på lek och fantasi 

Lev S. Vygotskij (1896-1934) var en rysk kulturhistorisk teoretiker och psykolog, verksam under 

1900-talets början. Han ansåg att alla människor är kreativa, såväl barn som gamla. Vygotskij 

delade in kreativiteten i två typer. Den reproduktiva kreativiteten är något som skapas ur minnet 

och människan återskapar tidigare intryck och erfarenheter vilket innebar att man inte gjorde 

något nytt utan man upprepade något som redan hänt (Vygotskij, 1995 s.11). Den andra delen, 

den kombinatoriska kreativiteten, innebär att människans fantasi eller föreställningar står för det 

kreativa. Han menar att allt det som gjorts av människan är en produkt av fantasin och 

människans skapande som bygger på denna fantasi. Skapande förekommer överallt där en 

människa använder sin fantasi och inte enbart där fantasin resulterar i historiskt betydelsefulla 

verk (Vygotskij, 1995 s.14f). Kreativiteten yttrar sig redan när barnen är små och den har en stor 

betydelse för barnens utveckling och mognad (Vygotskij, 1995 s.15). Leken har olika former av 

skapande beroende på barnens ålder och går från enklare till mer komplexa lekar (Vygotskij, 1995 

s.17). Det som intresserar det lilla barnet har helt slutat att intressera äldre barnet (Vygotskij, 1981 

s.174). De kreativa processerna kan ses i barnens lekar där de återskapar det de varit med om och 

där de använder sin fantasi och utvecklar föreställningsvärldar.  

”Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av upplevda 

intryck, ett sätt att kombinera dem och därmed skapa en ny verklighet, som motsvarar barnens 

egna behov och intressen (Vygotskij, 1995 s.15-16).” 

Enligt Vygotskij finns ett starkt band mellan fantasi och verklighet och att fantasi inte går att 

skapa ur ingenting med undantag av religiösa och mystiska föreställningar som inte hör samman 

med tidigare erfarenhet. En människas fantasi består alltid av de erfarenheter hon fått genom sin 

egen verklighet. Han menar att ju rikare en människa är på erfarenheter desto mer material har 

hon att bygga sin fantasi på (Vygotskij, 1995 s.18f). Vuxna har mer erfarenhet än barn och har 

därför en rikare fantasi. Därför är det viktigt att vidga barnens erfarenhet för att ge dem en stadig 

grund att skapa utifrån. Ju mer barnen ser och upplever desto rikare och produktivare blir dess 

fantasier (Vygotskij, 1995 s.19f).  Vygotskij menar att det inte går att definiera lek utifrån barnens 

lust. Framförallt i lekar där det är resultaten som ger lust och inte själva aktiviteten. Exempel på 

sådana typer av lekar är sportlekar och andra typer av lekar där barnen når resultat som är 

tillfredsställande. Om det däremot blir ett resultat som barnet inte önskade t.ex. en förlust i en 

fotbollsmatch så infinner sig en stark olust (Vygotskij, 1981 s.173f).  

1.3 Definition av begrepp 

Nedan följer en definition och tolkning utav begreppen kön, genus och lek.  
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1.3.1. Kön och genus 

I en del forskning skiljer man genus och kön åt då man menar att kön är biologiskt men genus är 

något som ändras under tidens gång influerat av olika trender inom forskningen. Andra forskare 

menar att både genus och kön är kulturellt konstruerat. Genus är det som anses kvinnligt och 

manligt och är grunden till de könsuppdelningar som finns (Eidevald, 2009, s.18). Tallberg 

Broman (2002) skriver att genus har likheter med könsroll men att det anger kön, kön är då 

resultatet av uppfostran, idéer och föreställningar. Hon menar vidare att i genus finns även en 

maktdimension, vilken pekar på dominans- och underordningsmönster könen emellan (s.25). 

Genus ses som social konstruktion som skapas i interaktion mellan individen och dess omvärld 

och får sin innebörd därigenom (Odelfors, 1996, s.14) 

Hellman (2010) skriver om socialt genus och biologiskt kön och menar att socialt genus och 

biologiskt kön är sammanflätade i varandra och deras förutsättningar, de skapar varandra och kan 

därför inte särskiljas (s.45). Då även vi anser att kön och genus är sammankopplade med varandra 

så kommer de båda begreppen att användas omväxlande i denna uppsats. Kön och genus ses 

båda som socialt, historiskt och biologiskt relaterade begrepp. Vi menar att kön och genus inte är 

eller blir, utan det är något som görs på olika sätt i olika situationer utifrån olika föreställningar. 

1.3.2 Lek 

I västvärlden förknippas lek med aktiviteter som barn är delaktiga i. Aktiviteterna anses som 

viktiga för barnens utveckling (Löfdahl, 2002, s.37). Tullgren (2003) menar att leken som barnen 

genomför är en drift vilken de vuxna bör uppmuntra (s.18). Fröbel ser utveckling som en naturlig 

del av människan och att det är bland annat i leken som utveckling pågår (Tullgren, 2003, s.18). 

Leken i förskolan framhålls i Lpfö 98 (reviderad 2010), förskolans verksamhet skall genom ett 

medvetet användande av leken främja varje barns utveckling och lärande (s.6). Vidare menar Lpfö 

98 (reviderad 2010) att genom leken och dess lustfyllda lärande stimuleras fantasi, inlevelse och 

kommunikation (s6). Genom leken skapar handlingar, föremål och begrepp en mening i 

innehållet av barnens uttryck i leken (Löfdahl, 2002, s.43). Löfdahl (2002) menar att flera forskare 

är delaktiga till en bild av barnslek som något beroende av gemenskap och meningsfulla 

sammanhang. Leken behöver detta för att kunna utvecklas och bli varaktig (s.43). Olofsson 

(1987) nämner några kriterier för lek. Hon menar att vare sig man är ensam eller med andra är det 

roligt att leka. Leken är lustfylld oavsett om den är ”bufflig” eller stillsam. Hon menar att endast 

riktig lek kan uppstå i frihet från hot, ottrygghet och spänning. Även om barnen i själva leken kan 

vara arga, ledsna eller rädda så är det inte som på riktigt. Leken är något frivilligt och Olofsson 

menar om en lek blir på tvingad blir den till arbete eller sysselsättning. Samtidigt som barnen kan 

omvandla arbetet till en lek. Leken har en spontan karaktär, den föds här och nu och påbörjas 



14 

 

omgående. Det hon kan tyckas se är att de flesta forskare anses vara överens om att det är själva 

handlingen i leken som är det viktiga inte målet med den. Det är processen som är i fokus, inte 

produkten (s.12f). Hjort (1996) menar att fri lek i förskolan är då när de vuxna ej har planerat in 

någon aktivitet med barnen. Hon menar att barnen själva i den fria leken sätter upp mål och 

regler för gemenskapen. Fri lek är i första hand ett organisatoriskt begrepp. Det används utav 

pedagogerna för att särskiljas från de styrda aktiviteterna (s.14). Styrda aktiviteter menar Hjort 

(1996) är när pedagogerna på förskolorna har definierat barnens behov, utifrån barnens behov så 

har pedagogerna sedan gjort upp mål för aktiviteterna. I aktiviteterna är det pedagogerna som har 

kontrollen och bär ansvaret. Det är redan bestämt hur aktiviteten skall gå till, vilket sätter gräns 

för barnens egna initiativ och kreativitet (s.15). Öhman (2003, s.106) skriver att ”all lek är per 

definition fri”. Hon menar att om barn erbjuds en pedagogstyrd aktivitet, deltar barnen endast 

om de vill och har lust med det. Om barnen inte vill delta sätter de sig på tvären och protesterar. 

Det går alltså inte att tvinga barn till att leka. Eidevald (2009) menar att fri lek är ofta en 

återkommande del av verksamheten på förskolorna. Den planeras in som längre perioder, då 

barnen själva får göra valet av vilken aktivitet de ska göra och vart den ska äga rum. Pedagogerna 

ska i sin roll inte styra barnen i deras lek, utan skapa förutsättningar för dem att leka (s.96). 

Olofsson (1996) menar att fri lek inte behöver vara fri under själva lekandet. I barnens lek 

förekommer det ofta många regler, vilka kan ändras under lekens gång. Såkallade regel lekar 

menar Olofsson är lekar där reglerna redan i förväg är bestämda hur leken ska genomföras 

(s.132f), exempel på en sådan lek är Under hökens vingar kom. Olofsson (1996) menar att när 

barn träder in i så kallade rollekar, gör dem de med olika graders inlevelse från ena stunden till 

den andra. Ena stunden står de utanför leken och funderar på lekens gång. Då detta uppstår så 

uppfattar barnet leken och går tillbaka in i den igen. Alternativt så kommer barnet med nya 

förslag till leken, som de bättre förstår och kan vara delaktiga i (s.129). Olofsson (1991) skriver 

om leksignaler som en viktig del för barnen i deras lek. Om man inte kan uppfatta leksignalerna 

är det svårt att förstå att barnen leker. En leksignal är ett uttryck för inställningen, 

förhållningssättet till verkligenheten, det är en tolkning som sker så länge leken varar. Genom 

ögonen, mimiken, röstläget, sitt sätt att tala och genom sitt sätt att bete sig signalerar man lek 

(s.18). För att barn ska kunna bevara en harmoni i leken behöver de kunna de sociala lekreglerna: 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Med samförstånd menas att de inblandade i leken är 

införstådda med att de leker och vad de leker. Med ömsesidighet menas det att alla inblandade i 

leken befinner sig på en jämställd nivå, oberoende av ålder och styrka. Med turtagande menas det 

att alla inblandade i leken är införstådda med att ena stunden är det en som bestämmer eller tar 

initiativ och nästa stund en annan. Genom den tidiga leken med vuxna lär sig barnen grunderna 

till dessa. (Olofsson, 1991 s.32f).  
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Vi menar att lek är något lustfyllt. Barnen kan genom leken uttrycka sin fantasi och kreativitet. 

Lek är något som bör uppmuntras och ges utrymme. Genom handlingen i leken får barnen öva 

på de sociala lekreglerna och lek signalerna. Vi menar att leken på en förskola aldrig riktigt blir 

helt fri. Detta utifrån att det alltid finns pedagoger runt barnen. Pedagogerna bestämmer även de 

yttre ramarna för barnens lek. De bestämmer oftast var leken får utspelas, de beslutar vilket/vilka 

material som finns att tillgå i leken. Pedagogerna har även en viktig roll när det kommer till att 

skapa förutsättningar och hjälpa barnen i deras lek.   

1.4 Problemformulering och syfte 

Jämställdheten i förskolan är något viktigt i pedagogernas dagliga arbete, den belyses starkt i 

förskolans läroplan. Pedagogerna ska jobba med att möta barnen som jämställda individer. 

Oavsett kön är det av vikt att både pojkar och flickor tillåts få samma utrymme att utveckla och 

prova sina förmågor utan att dagens stereotypa könsroller ska påverka deras intentioner. Ur ett 

genusperspektiv anses flickor vara mjukare, lugnare och tystlåtnare än pojkar, medan pojkar som 

anses vara stökiga och högljudda får ta mer plats. Pojkar kan därför bli mer styrda, då deras lek 

kan anses vara störande. Vi har valt att undersöka pedagogernas syn och bemötande gentemot 

barn ur ett genusperspektiv. I vår undersökning jämför vi två förskolor, var av den ena förskolan 

jobbar aktivt utifrån ett genusperspektiv.   

 

Mot denna bakgrund är syftet med studien att undersöka om det utifrån ett genusperspektiv går 

att finna några skillnader i 1) pedagogernas syn på lek 2) pedagogernas bemötande av barnen i 

deras lek.  

1.4.1 Frågeställningar 

 Hur definierar pedagogerna lek? 

 Leker flickor och pojkar könsblandat? Finns någon skillnad på flickors och pojkars val av 

lek? 

 Anser pedagogerna att de styr flickornas eller pojkarnas lek? 

 Kan man se en skillnad i tillsägelserna beroende på om pedagogerna säger till en flicka 

eller en pojke? 
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2. Metod 

2.1 Urval 

Studien har genomförts på två kommunala förskolor i en mellan stor stad i Sverige. Förskolorna 

kommer att benämnas förskola ett respektive förskola två. Förskola ett jobbar utifrån ett 

genusperspektiv och personalen går kontinuerligt på utbildningar, föreläsningar och har relevant 

litteratur att tillgå. De jobbar aktivt efter likabehandlingsplanen och Lpfö 98. Förskola två jobbar 

utifrån att det ska vara tryggt, lärorikt och roligt för alla barn med Lpfö-98 som grund. 

Verksamheten är pedagogisktplanerad med fokus på barns inflytande. Barnens intresse och 

behov styr till stor del verksamhetens inriktning. Valet av dessa förskolor gjordes utifrån att 

förskola ett jobbar utifrån ett genusperspektiv och förskola två ej har ett lika tydligt 

genusperspektiv. På vardera förskola har det genomförts intervjuer med tre pedagoger med 

efterföljande observationer. Undersökning är uppdelad så att vi har ansvarat och genomfört 

intervjuerna och observationerna enskilt på en förskola var. Endast de delar av intervjuerna och 

observationer som är relevanta för undersökningen kommer att presenteras i arbetet.   

 

2.1.1 Forskningsetiska reflektioner 

Forskning är en viktig del av människans och samhällets utveckling. Samhället och dess 

medborgare har därför rätt till att kräva att forskning bedrivs och att denne ska grundas på 

väsentliga frågor och att den ska innehålla hög kvalitet. Samtidigt har samhällets medborgare rätt 

till individskydd, som t.ex. sexuell läggning. Medborgarna får heller inte utsättas för någon psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning under forskningen, detta kopplas till 

individskyddskravet. Individskyddskravet delas upp i fyra allmänna huvudkrav, 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan vi 

påbörjade undersökningen på förskolorna inhämtade vi samtycke att genomföra studien från 

både föreståndaren och pedagogerna. De blev även informerade om forskningssyftet, 

genomförandet av undersökningen, hur den kommer att presenteras och publiceras. Vi 

informerade även utifrån samtyckekravet att det självklart var frivilligt att ställa upp och att de när 

som helst under undersökningens gång kunde avbryta sin medverkan. Föräldrar till barnen på 

förskolorna blev informerade genom ett allmänt brev som satts upp på förskolorna (bilaga 1). I 

brevet informerade vi om undersökningens ämne och vilka metoder vi skulle använda oss av. Vi 

underströk även att det endast var pedagogerna vi skulle fokusera oss på när det gällde 
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observationerna, allstå inte barnen. På brevet lämnade vi kontaktuppgifter, och skrev att de var 

välkomna att kontakta oss om det fanns några frågor.  Pedagogerna blev informerade utifrån 

Konfidentialitetskravet att alla berörda i undersökningen kommer och är avidentifierade. Samt att 

alla personuppgifter behandlas och förvaras utom räckhåll för obehöriga. Enligt nyttjandekravet 

blev de berörda informerade om att det insamlade materialet ej kommer att användas utanför det 

informerade undersöknings syftet (www.vr.se). 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

2.2.1 Intervju som metod 

2.2.1.1 Respondentundersökning och informantundersökning 

Det finns två olika typer av undersökningar som går att göra med hjälp av en intervju, 

respondentundersökning och informantundersökning. Beroende på vad intervjuaren är ute efter 

passar de olika teknikerna olika bra (Esaiasson, 2007 s.257).  I en informantundersökning 

använder forskarna de individer de intervjuar som vittnen och källor till olika händelseförlopp. 

De kan sedan kritiskt gå in och granska vilka svar de fått med hjälp av källkritik för att sedan 

redovisa det faktiska händelseförloppet. En respondentundersökning kan man använda när man 

vill veta hur varje individ tänker och känner, vilken uppfattning de har angående det som 

undersökningen gäller. Det är de intervjuade som är studieobjekten.  Intervjuaren använder sig av 

någorlunda lika frågor till dem som intervjuas för att få en uppfattning om hur individerna som 

passar in på undersökningen tänker. Frågorna ska skapa möjligheter att se mönster i vilka 

olikheter och likheter som finns i de grupper som undersökts. Dock kan dessa frågor ändras i 

såväl utformning, innehåll och ordningsföljd beroende på individens svar och erfarenheter 

(Esaiasson, 2007 s.258). En viktig aspekt i en respondentundersökning är att med omsorg välja ut 

de individer som skall ingå i undersökningen. Forskarna vill ha en så stor spridning som möjligt 

inom de spann av individer som passar för undersökningen. Detta för att sedan kunna ta ställning 

till när undersökningen är mättad, dvs. när det ej går att finna fler olika svarskategorier 

(Esaiasson, 2007 s.260). Respondentundersökningar kan delas in i två områden, 

samtalsintervjuundersökningar och frågeundersökningar (Esaiasson, 2007 s.258). I en 

frågeundersökning ställs samma frågor till alla individer (standardiserade frågor) och dessa får 

välja på alternativ som forskaren sedan innan bestämt (fasta svarsalternativ). I vissa fall kan även 

så kallade öppna frågor användas i denna typ av intervju. Dessa kan exempelvis formuleras som 

en följdfråga till de redan bestämda svarsalternativen där den intervjuade har möjlighet att svara 

om denne vill tillägga något ytterligare till undersökningen. Forskarna vill med hjälp av denna typ 

http://www.vr.se/
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av undersökningar kartlägga hur vanligt förkommande visa svar är i olika grupper är och hur man 

sedan ska kunna förklara varför dessa eventuella skillnader i svaren finns. Gällande de individer 

som ingår i undersökningen har de ofta valts ut slumpmässigt, detta för att svarspersonerna ska 

kunna representera hur vanligt olika svar är och därmed, för att i så stor grad som möjligt, kunna 

generalisera resultaten på så många individer som möjligt. Ett aktuellt exempel på denna typ av 

undersökning kan vara att ta reda på hur stor del av svenska folket som vill avveckla kärnkraften. 

Med samtalsundersökningar vill man, till skillnad från frågeundersökningar, veta hur varje individ 

känner och tänker gällande de olika frågorna, för att återkoppla det med ovanstående exempel 

skulle den som intervjuar börja med att fråga vad personen tänker när denna hör ordet kärnkraft 

(Esaiasson, 2007 s.258ff). En samtalsundersökning har tre grundpelare/områden, den första är 

när vi ger oss in på ett outforskat fält, den andra när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin 

värld och slutligen när syftet är att utveckla teorier och begrepp (Esaiasson, 2007 s.285f). Vi har 

valt att använda oss av respondentundersökning med hjälp av samtal, då vi vill veta pedagogernas 

egna åsikter om lek och genus.   

2.2.1.2 Kvalitativ intervju 

Ett annat sätt att se på intervju som metod är den kvalitativa intervjun. När man genomför en 

kvalitativ intervju eftersträvar forskaren oftast att komma åt, att få veta, vad just den intervjuade 

anser eller hur han eller hon förstår ett ord eller en företeelse (Trost, 2010, s.133). En kvalitativ 

intervju utmärker sig genom att man bland annat ställer enkla och raka frågor. Det insamlade 

materialet bearbetas och analyseras genom att försöka utreda vad den intervjuade menar. I 

bearbetningen söks efter likheter och olikheter mellan de intervjuade (Trost, 2010, s.30). Trost 

(2010) menar att om man har en frågeställning som syftar till att finna mönster eller att förstå är 

det en grund för en kvalitativ studie (s.32). Kvale & Brinkmann (2009) presenterar tolv perspektiv 

av den kvalitativa forskningsintervjun. Livsvärld, motivet i intervjun är intervjupersonens 

livsvärld och dennes förhållande till den. Mening, intervjun försöker finna centrala grundtankar i 

den intervjuades livsvärld. Vidare noterar och analyserar intervjuaren meningen i vad som sägs 

och hur det sägs. Det kvalitativa målet med intervjun är att finna kvalitativ kunskap, uttryckt på 

normal prosa. Det finns ingen kvantifiering som mål. Det deskriptiva, genom intervjun försöker 

man finna nyanserade beskrivningar av olika perspektiv utifrån intervjupersonens livsvärld. Det 

specifika, det görs beskrivningar utifrån specifika situationer och handlingssekvenser, allmänna 

åsikter utelämnas. Medveten naivitet, intervjuaren är öppen för nya och oväntade aspekter och 

utesluter färdiga kategorier och tolkningsscheman. Fokusering, intervjun utgår ifrån bestämda 

aspekter, den är varken tydligt strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”nondirektiv”. 

Mångtydighet, den intervjuades utlåtanden kan vara mångtydiga. De kan spegla motsägelser i den 

värld denne lever i. Förändring, under intervjun kan den intervjuade få nya insikter. Den 

intervjuade kan under intervjun ändra sina beskrivningar av eller uppfattning om en viss aspekt. 
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Känslighet, att använda olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika utlåtanden om 

samma ämnen beroende på deras omväxlande känslighet för och kunskap om ämnet för 

intervjun. Mellankänslig situation, kunskapen som förvärvas produceras genom det 

mellanmänskliga samspelet i intervjun. Positiv upplevelse, den intervjuade kan genom en väl 

utförd forskningsintervju skapa nya insikter om sin livssituation, då den kan vara en ovanlig och 

berikande erfarenhet (s. 43f). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervju då vi vill gå in på 

djupet av några utvalda individers åsikter.  

2.2.2 Observation som metod 

När vi talar om observationer menar vi att man som forskare använder sig av direktobservationer 

i sin forskningsmetod. Forskaren behöver då inte förlita sig på vad någon annan återberättar, utan 

är själv där och ser vad som händer. Observationer passar väl i när man ska studera processer 

eller strukturer som är svåra att beskriva i ord. Observationer kan vara ett bra komplement till 

intervjuer, detta om forskaren vill titta på om den observerade verkligen gör som den uppger att 

den gör i intervjun. Esaiasson (2007) skriver att en viktig sak att tänka på när man har med 

observationer att göra är att den inte säger något om människans intention med handlingen 

(s.345). Esaiasson (2007, s.345) skriver om att man som observatör kan ta olika roller, fullständig 

observatör och fullständig deltagare. Han menar att det beror på situation vilken roll 

observatören ska ta, men att det är viktigt att tänka på att det är rollen som observatören som ska 

komma först. Valet av observationsställe och dess personer är avgörande för undersökningen. 

Om man genomför observationer på ett ställe där man känner sig osäker eller ovan finns det risk 

att man fastnar för en person som bemöter en vänligt och man tänker inte på att denna person 

kan befinna sig mitt i det fenomen man vill undersöka. Esaiasson (2007, s.350) menar att det är 

viktigt att man bygger upp ett förtroende för både sig själv och sin undersökning. En viktig del är 

att man hela tiden reflekterar kring sitt agerande och funderar på om det påverkar resultatet. Att 

använda observationsschema under observationen har både positiva och negativa sidor. Det kan i 

vissa fall inte vara lämpligt att ta fram penna och papper, då behöver man förlita sig till att 

memorera situationen eller förlita sig till nedskrivna stödanteckningar. Esaiasson (2007, s.352) 

skriver att de faktorer som tas upp i ett observationsschema måsta vara anpassat till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Det är vanligt att forskaren använder sig av 

videoinspelningar vid observationsstudier, just för att det kan vara svårt att hinna göra 

anteckningar och samtidigt hinna med att se vad som händer. Esaiasson (2007, s.353) menar att 

oavsett val av observationstyp så bör man tänka på att omtolkning är centralt när det kommer till 

observationsstudier, därför är det viktigt att föra så detaljerade och tydliga anteckningar som 

möjligt. När det kommer till validiteten i observationer är det viktigt att tänka källkritiskt. man 

bör tänka på valet av informanter och övrigt material, om detta är trovärdigt. Esaiasson (2007, 

s.347) menar vidare att validitetsproblemet bidrar till att det är få forskare som endast använder 
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sig utav observationer som metod. Vi har använt oss av direktobservationer som metod då vi vill 

se hur pedagogerna bemöter barnen. Vi har även valt att vara icke deltagande observatörer, för 

att minska störningen i barngruppen 

2.3 Genomförande 

Den första kontakten med förskolorna togs via e-post. Vi gjorde en förfrågan om möjligheten att 

komma och genomföra intervjuer och observationer av tre pedagoger på respektive förskola. I e-

posten informerade vi om undersökningens syfte och gav förslag till datum för besök. Vi fick 

sedan en kontaktperson på vardera förskola, som meddelade vilka datum vi kunde komma. Varje 

förskola besöktes två gånger vardera. En gång för att genomföra intervjuerna och en för att 

genomföra observationerna.  

2.3.1 Genomförande av intervju 

Anledningen till att vi har valt att använda samtalsintervjuer i vårt examensarbete är för att vi ska 

få en inblick i hur pedagogerna själva ser på sin roll, sitt sätt att tänka och agera gällande genus i 

fri lek. Vi har valt att använda oss av intervju av kvalitativ karaktär, då vi vill förstå hur 

pedagogerna ser på sin roll i barnens lek i förskolan. Se intervjuguide i bilaga 2.  

2.3.2 Genomförande av observation 

Som observatörer har vi för avsikt att vara icke deltagande eller fullständiga observatörer som 

Esaiasson (2007) skriver, i leken (även om man ibland kan bli ofrivilligt deltagande), detta för att 

påverka situationen så lite så möjligt, och för att rollen som observatör ska komma först. Björndal 

(2002) benämner detta som observationer av första ordningen, han menar att man genom detta 

sätt kan säkerställa observationens kvalitet, då det ger observatören en mer tydlig blick över 

situationen då uppmärksamheten inte behöver delas. Som Esaiasson (2007) skriver kan det vara 

svårt att fånga en människas intentioner med handlingen bara genom en observation, utifrån 

detta har vi även använt oss av samtalsintervjuer. Detta för att vi som observatörer ska kunna 

skaffa oss en så korrekt uppfattning som möjligt om pedagogernas intentioner. Lökken & 

Söbstad (1995) skriver om strukturerad observation, för att kunna genomföra en sådan behöver 

forskaren redan innan observationen veta vad den ska undersöka. Det kan med fördel vara att 

använda sig av något sorts observationsschema, vilken vi kommer att ha till hands under våra 

observationer. Under observationerna kommer vi även att föra löpande protokoll. Enligt Lökken 

& Söbstad (1995) är detta när observatören är en åskådare som genom att använda penna och 

papper i så stor utsträckning som möjligt noterar vad som händer.   

 



21 

 

Observationerna skedde inomhus på vardera förskola, detta för att lättast kunna höra och 

uppfatta observationstillfällena. Under genomförandet av observationerna försökte vi placera oss 

så avskilt som möjligt från barnens lek, men tillräckligt nära för att höra vad som sades mellan 

barnen och pedagogerna. Detta gjordes för att påverka situationerna så lite som möjligt för 

barnen och pedagogerna. Under observationerna hade vi ett observationsschema skapa utifrån 

Esaiassons (2007, s.353) (bilaga 3) förslag att till gå med plats för att föra ett löpande protokoll 

över situationerna. Detta gjordes för att i så stor utsträckning hinna med att notera vad som 

hände. 

2.4 Databearbetning 

Varje intervju lyssnades sedan igenom två gånger, i lugn och ro utan att någon utomstående 

kunde ta del av dem. Första gången lyssnades bara intervjuerna igenom, vid andra tillfället 

transkriberades det material som ansågs vara relevant för vidare bearbetning och analys.  Varje 

observation har först lästs igenom i lugn och ro utan tillgång för utomstående. Vidare har de 

observationer som har varit relevanta för undersökningen valts ut och transkriberats för vidare 

bearbetning och analys. 
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3 Resultat 

3.1 Presentation av förskola ett (Sophia) 

Denna förskola ligger i en mellan stor stad i Sverige och har funnits sedan 2005. Det går 72 barn 

på två avdelningar som är indelade efter ålder. På förskolan jobbar det 15 vuxna, 11 förskollärare 

och fyra barnskötare varav en av dessa även har tjänst i köket. Förskolan jobbar utifrån ett 

genusperspektiv och personalen går kontinuerligt på utbildningar, föreläsningar och har relevant 

litteratur att tillgå. De har väl fungerande arbetslag och jobbar över avdelningarnas gränser. 

Personalen diskuterar ofta frågor rörande genus under deras reflektionstillfällen. De jobbar aktivt 

efter likabehandlingsplanen och Lpfö 98. Materialet som finns på gården är könsneutralt och 

består av olika ofärdiga material såsom bildäck, plankor och rör, detta för att locka barnen att 

själva skapa sina lekmiljöer och utmana dem till egna fantasifulla lekar. Detta gör även att barnen 

får lära sig att samarbeta och träna grovmotorik. Inomhus har de olika rum där barnen får leka. 

Det finns bland annat en ateljé, ett sinnesrum och en lägenhet. De har medvetet valt att döpa 

rummet till lägenhet då alla barn vet hur en lägenhet ser ut och de vill inte ha ett namn som kan 

skrämma bort pojkarna, exempelvis dockvrå. De är även noga med att kalla ”mamma-pappa-barn 

lek” för familjelek. Detta för att familjer kan ha olika konstruktioner och att mamma, pappa och 

barn ej längre kan ses som norm. 

 

3.1.1 Intervju 

3.1.1.1 Intervju med pedagog ett 

Den första pedagogen som vi intervjuat är en kvinna, 43 år gammal som blev färdig lärare med 

inriktning mot de yngre åldrarna 2005. Hon har jobbat på den aktuella förskolan sedan 2008. 

Pedagogen jobbar på avdelningen för de stora barnen från 3,5 – 6år. Hon betonar dock att de 

jobbar utifrån barnens intressen och tänker därför bort kön och ålder. Enda gången som barnen 

är strikt indelade efter ålder är under vilan då de mindre barnen behöver sova medan de äldre 

barnen får lyssna på sagor. Hon tycker att lek är något lustfyllt och där barnen får använda sin 

fantasi. På frågan om hur hon definierar fri lek säger hon att det är ett svårt begrepp då 

pedagogerna alltid ska vara med i barnens lek, såväl inne som ute, och utmana dem med frågor. 

Hon menar även att det alltid finns ramar för barnen, om de ska leka ute eller inne, vilka material 

de får använda osv. Den fria leken är oftast på eftermiddagarna då många barn börjar gå hem och 
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det därför blir svårt att ha styrd lek. Vid de tillfällen som barnen inte kommer sig för att göra 

något kan pedagogerna komma med förslag som de försöker få att sprida sig så att så många barn 

som möjligt vill vara med. Styrd lek anser hon är aktiviteter som är genomtänkta i flera steg. De 

är planerade från början och har ett syften. Det som är viktigt i all lek är att pedagogerna hittar 

men även fångar situationer som uppkommer i barnens lek, för att spinna vidare på det och få in 

exempelvis matematik. Efter vilan har barnen styrd lek vilken har som syfte att vara 

skolförberedande.  Jag ställde en fråga om barnen leker könsblandat, på det svarar pedagogen att 

de i vissa fall leker tillsammans men att det oftast är så att flickor leker med flickor och pojkar 

med pojkar. Följdfrågan blev om man kunde se skillnad i vad de leker. Hon berättar att pojkarna 

oftare är i byggrummet medan flickorna spenderar mycket tid i lägenheten. Då pedagogerna såg 

ett mönster i att flickorna undvek byggrummet gjorde de så att flickorna, efter vilan, fick vara 

själva i byggrummet och att pojkarna då erbjöds att vara någon annanstans och leka. Detta 

resulterade i att flickorna även senare när pojkarna också fick vara i byggrummet gärna valde att 

gå dit. Pedagogerna försökte ej styra pojkarna att leka i ett speciellt rum då de ej undvek något 

rum. Efter detta tycker hon att barnen oberoende av kön kan leka i alla rum på förskolan. På 

frågan om hur och vad barnen leker säger hon att det finns en tydlig skillnad. Pojkarna vill gärna 

ha något i handen ofta en pinne att leka med, denna pinne används till lasersvärd eller vapen och 

dylikt. När dessa krigslekar kommer igång blir leken aggressivare och buffligare och pedagogerna 

måste gå in och styra leken. Ofta försöker de att styra in leken till stillsammare aktiviteter men där 

pojkarna fortfarande får använda sig av sina pinnar. De kan till exempel leka bilmekaniker där 

pinnarna får agera skiftnycklar. Flickorna kan vara med i dessa krigslekar men det är sällan de tar 

egna initiativ till dem. Flickorna ägnar sig ofta åt familjelekar, där familjekonstellationerna kan se 

ut på många olika sätt och de resonerar tillsammans om vilka roller som ska finans med. De leker 

också mycket balanslekar och springlekar såsom kull. Hon poängterar att pojkarna inte är 

buffligare i allmänhet utan att det beror på vilken lek de leker. På frågan om man styr pojkar eller 

flickor mest och vilka lekar man styr svarar hon att pojkarna styrs mest, framförallt i krigslekarna. 

 

3.1.1.2 Intervju med pedagog två 

Pedagog nummer två är en kvinna, 39år som blev färdig förskollärare 2001. Hon har jobbat på 

förskolan sedan 2008, detta är hennes andra arbetsplats. Hon jobbar på en avdelning där barnen 

är 3,5-6 år gamla. På frågan om vad lek är svarar pedagogen att lek är när barnen använder sin 

fantasi, lek kan vara stillasittande. Det är att leka om man gör pärlhalsband eller bygger med lego. 

Hon tycker att fri lek är när vuxna ej är närvarande i leken, men att pedagogerna självklart har 

koll. Ibland måste pedagogerna gå in och styra den fria leken. Det kan till exempel vara så att 

barnen leker en för vildsint lek och måste lugnas ner. Pedagogerna kan då gå in med utmanande 

frågor för att ta leken ett steg längre. Ett exempel på detta var när barnen lekte pirater, de sprang 
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runt och stojade. Pedagogen frågade dem då vad sjörövare gör, vad det äter och så vidare. Barnen 

kom då på att sjörövare måste äta och de började då att laga mat och leken blev automatiskt 

lugnare. Styrd lek tycker hon är när en vuxen har planerat och bestämt leken, oftast sker den 

planerade leken inomhus. Det kan även vara så att pedagogerna styr leken för några få barn om 

dessa behöver utveckla något, pedagogen bestämmer då material men barnen får skapa fritt inom 

dessa ramar. Den planerade leken sker innan lunch, efter vilan är det fri lek men med ramar. 

Detta för att de vakna barnen inte ska störa dem som sover. Innan mellanmålet och efter är det 

fri lek. Mellanmålet är flytande då de inte vill avbryta barnens lekar. Istället försöker de att se vilka 

som håller på att avsluta en lek och låter dem gå in och äta innan de startar en ny lek.  De vill 

avbryta barnens lek så lite som möjligt. Vid frågan om barnen leker könsblandat så svarar 

pedagogen att fyraåringarna leker tillsammans i olika lekar. Gällande de äldre barnen så leker de 

könsblandat vid lugna lekar som att bygga med lego, trä pärlor etc. Däremot går det att se 

könsuppdelning i utomhuslekar och rörligare lekar inomhus. I lägenheten leker oftast flickorna, 

så pedagogerna vill få in de äldre killarna som hellre leker i rörelserummet dit. Därför ska de 

försöka ha fler planerade besök med de äldre barnen i lägenheten, så att det är styrda att vara där 

men får välja vad de vill leka. På gården leker pojkarna rörligare lekar som kräver mycket 

utrymme. De leker gärna med pinnar som de använder som vapen i olika krigslekar.  

Pedagogerna vill att pojkarna ska lära sig att de inte får skjuta på dem som inte är med i leken och 

att de endast får vara på en viss yta på gården. Då de inte kan förbjuda pinnarna försöker de att 

styra in barnen på andra lekar där de fortfarande kan använda pinnarna så som att bygga 

slalombanor, kojor m.m. Pedagogerna styr pojkarnas lekar mer då dessa lekar ofta kan leda till att 

någon gör sig illa eller att de andra barnen kan bli rädda. Lekarna kräver stor yta och tar plats från 

de andra barnens lekar. Flickorna leker också med pinnar men då nästan uteslutande i matlagning, 

i dessa lekar får de ofta sällskap av de tysta och mer försiktiga pojkarna. 

 

3.1.1.3 Intervju med pedagog tre 

Denna 43 åriga kvinna tog sin förskollärarexamen 1989 och har därefter jobbat på fem olika 

arbetsplatser innan hon 2009 började på denna förskola. Hon jobbar på avdelningen där barnen 

är 1-3,5 år gamla. Lek definierar hon som något lustfyllt som innehåller glädje och fantasi. Hon 

tycker att fri lek är när barnen får styra den själva. De bestämmer själva plats, tid innehåll och 

material. I den styrda leken sätter pedagogerna ramarna och bestämmer vad barnen får leka med, 

vad de ska leka och var de får vara. Det kan också vara tillfällen då pedagogerna har tänkt ut de 

yttre ramarna men att barnen får leka fritt inom dessa ramar. Sedan finns det regelstyrda lekar 

som Kims lek och under hökens vingar där det redan finns tydliga regler för hur leken ska 

utföras. Barnen har fri lek flera gånger per dag men ofta så styr pedagogerna om leken ska vara 

inomhus eller utomhus. Styrd lek har de efter vila och på förmiddagarna när de är som flest 
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pedagoger. Hon tycker att barnen leker könsblandat vid tre års ålder, men att de äldre barnen ofta 

delar upp sig efter kön. Inomhus leker pojkar och flickor ungefär samma typ av lekar. Alla barn 

erbjuds samma material att leka med och visar barnen att det går att leka många olika lekar med 

samma material. Hon berättar att föräldrarna är väl medvetna om hur de jobbar på förskolan och 

att de flesta föräldrar uppskattar att barnen ses som individer och inte döms efter vilket kön de 

tillhör. Dock så var det en pappa som reagerade starkt på att hans son hade lekt en tjejlek då 

pojken tillsammans med några andra barn hade lekt frisör och tyckte att pedagogerna skulle se till 

så att sonen lekte pojklekar istället. Hon berättar vidare att denna åsikt inte uppmärksammades 

eftersom det går emot förskolan idéer såväl som läroplanen. Utomhus leker barnen mindre 

könsblandat. Flickorna leker balanslekar, klättrar i träd och leker familjelekar. Pojkarna leker 

gärna rörliga lekar där de använder pinnar som vapen. De leker Star Wars och springer runt och 

krigar med lasersvärd och pistoler. Däremot har pojkarna svårt att ta sig vidare i leken då de inte 

har förstått handlingen i filmerna, de ser bara att de slåss. Pojkarna är väl medvetna om att de inte 

får leka denna typ av aggressiva lekar så när personalen närmar sig så sätter sig barnen på marken 

och låtsas skriva med pinnarna. I denna typ av lekar är det uteslutande pojkar. Pedagogerna styr 

pojkarnas lekar mer då de ofta kommer i konflikt i och med krigslekarna. 

 

 

3.1.2 Observation 

3.1.2.1 Observation av pedagog ett 

Episod ett 

Barnen påskpysslar i ett avskilt rum. Material till pysslet finns tillgängligt på bordet och barnen får 

själva bestämma vad de vill göra. De ramar de har är att de enbart får använda sig av framtaget 

material och att det måste vara påskpyssel. Ingen av barnen får fler tillsägningar än någon annan 

En pojke väljer att göra en påskkärring och när han är klar går han och pedagogen för att hänga 

upp påskkärringen på väggen. Pojken är mer intresserad av att leka med pedagogens nycklar än 

att hänga upp pysslet. 

 

Pedagogen-” Nu undrar jag hur du vill göra med påskkärringen?” 

 

Pojken fortsätter att leka med nycklarna och försöker få med pedagogen i leken. Pedagogen 

försöker att fånga hans intresse för det ursprungliga målet och få honom att bestämma var 

påskkärringen ska hänga. 
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Pedagogen- ”Det där är mina nycklar.” 

 

Pedagogen tar nycklarna och försöker återigen få pojkens uppmärksamhet. Pojken börjar sakta 

intressera sig för pysslet. 

 

Pedagogen-”Innan du bestämmer dig för hur du vill göra får du gå och tvätta händerna. Du har lim på dem.”  

 

Pojken går iväg och tvättar händerna medan pedagogen sätter upp påskkärringen på väggen. 

 

3.1.2.2 Observation av pedagog två 

Episod ett 

Barnen har lekt utomhus och är nu på väg in för att leka inomhus. Några barn har satt sig vid ett 

bord för att påskpyssla. Då det hela tiden kommer in fler barn från utevistelsen så blir det stökigt 

och högljutt inne i rummet. Detta medför att barnen vid pysselbordet måste höja sina röster för 

att kunna prata med varandra.  Pedagogen kommer och sätter sig med barnen för att hjälpa dem. 

Några flickor vill ha hennes uppmärksamhet och de börjar tala i munnen på varandra. Hon 

vänder sig mot en pojke för att hjälpa honom. 

 

Pedagogen-”Jag kan bara lyssna på en i taget”. 

 

Pedagogen är lugn och tydlig men märkbart irriterad. Hon fortsätter att ge pojken 

uppmärksamhet och ignorerar de andra barnens tjatande. När pojken har fått den hjälp han 

behöver vänder hon sig mot flickorna som försökte få uppmärksamhet när hon pratade med 

pojken. 

 

Pedagogen-” Nu X och X kan jag lyssna på er.” Pedagogens röst är lugnare och hon hjälper flickorna med 

pysslet. 

 

Episod två 

En pojke kommer inte från uteleken och tar en sittpall där det står saker på och börjar köra runt 

med den. Alla saker på pallen ramlar då ner men pojken bryr sig inte utan fortsätter att köra in i 

de andra barnen.  

 

Pedagogen-”Vad händer nu X?” 
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Pedagogen är märkbart irriterad och tittar strängt på pojken, han struntar i pedagogen och 

fortsätter köra.  

 

Pedagogen-”Var kom denna ifrån?” 

 

Pedagogen pekar på pallen och pojken stannar upp och skjuter sedan tillbaka pallen och lägger 

tillbaka sakerna som ramlade av. Pedagogen följer pojken med blicken hela tiden och det är 

tydligt att denna pojke ofta får tillsägelser.  

 

Episod tre 

Pysslet fortgår och barnen pratar och stojar. Pedagogen berättar att det snart är samling och att 

de måste börja städa på en gång. En pojke vill ha hjälp med sitt pyssel innan de städar. De andra 

barnen vill städa och vill få pedagogens uppmärksamhet medan de drar i pysselmaterialet. 

 

Pedagogen-”Jag måste hjälpa klart X innan jag kan lyssna på er.” 

 

Barnen slutar att plocka undan och börjar leka och busa.  

 

Pedagogen-”Nu får ni sluta leka och fortsätta plocka undan. Vi har bråttom.”  

 

Barnen lugnar ner sig lite och börjar sakta städa. Pedagogen hjälper pojken att bli klar med sitt 

pyssel. 

 

3.1.2.3 Observation av pedagog tre 

Episod ett 

Pedagogen och tio barn leker inne i ett rum, sinnesrummet. Hon har riggat upp en overhead som 

lyser upp ena långsidan i rummet. Barnen leker med sina skuggor som syns på väggen. Pedagogen 

lägger då en klocka på overheaden som hon drar upp och ner och barnen börjar jaga den på 

väggen. Två flickor tar stor plats och leker och hoppar vilket resulterar i att en av pojkarna inte 

får plats vid väggen. 

 

Pedagogen-”X är också med, det tycker jag att han kan få vara.” 

 

Pedagogen har ett lättsam men tydligt röstläge och flickorna delar med sig av utrymmet till 

pojken. 
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Episod två 

Pedagogen byter ut klockan mot en cirkelformad kloss och barnen fortsätter att leka vid väggen. 

En pojke kommer fram till pedagogen och sätter sig och leker med cirkeln på overheaden. Efter 

ett tag tar han upp cirkeln och börjar bita på den. 

 

Pedagogen-”Du behöver inte äta sakerna, du får mat sen. Lägg tillbaka cirkeln nu.” 

 

Pojken fortsätter bita på klossen ett tag men lägger sedan tillbaka den.  

 

Episod tre 

Efter ett tag får en pojke tag på en sittpuff som han använder som plog och kör genom 

barngruppen. Flera gånger kör han på en annan pojke. Pedagogen säger lugnt men irriterat till 

honom. 

 

Pedagogen-”X! det är inte okej att du kör på X. Det är inte okej.” 

 

Episod fyra 

Pojken lämnar pallen och går och leker med de andra barnen. 

Efter ett tag börja han brottas med en annan pojke som blir ledsen. Pedagogen säger till med lugn 

röst. 

 

Pedagogen-”Vet du vad? Jag ser på X att han inte tycker om att du ligger på honom.” 

 

Pojken ställer sig upp och går därifrån. 

 

3.1.3 Sammanställt resultat 

3.1.3.1   Intervjuer  

Alla tre pedagoger anser att lek är något lustfyllt där barnen får använda sin fantasi. Pedagog två 

poängterar även att hon tycker att lek kan vara stillasittande exempelvis när barnen bygger lego 

eller trär pärlhalsband. På frågan om vad fri lek är svarar pedagog ett att hon tycker att fri lek är 

ett svårt begrepp då ingen lek är helt fri. Hon menar att pedagogerna alltid ska vara närvarande i 

barnens lek, inne som ute, och hjälpa dem att komma vidare i leken med utmanande frågor. 

Pedagog två tycker att fri lek är när pedagogerna ej är med i leken, och pedagog tre anser att det 

är när barnen själva får bestämma var leken ska vara, vad den ska innehålla och vilket material 
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som ska användas. De är alla överens som att det så gott som aldrig är helt fri lek på förskolan då 

personalen bestämmer ytterramarna som om leken ska vara inomhus eller utomhus och vilket 

material de får använda. Gällande styrd lek anser alla tre pedagoger att det är när vuxna bestämt 

ramarna, vilket material som ska användas och var och när leken ska utföras. De anser att den 

styrda leken så gott som alltid är genomtänkt i flera olika steg och det finns ett syfte med leken. 

Pedagog två och tre anser även att styrd lek kan vara när leken är styrd till ett visst rum och att 

barnen får använda sig av ett bestämt material men att barnen får leka och skapa fritt inom dessa 

ramar. Pedagog tre tar även upp de regelstyrda lekar som finns, exempelvis Kims lek eller under 

hökens vingar där reglerna är tvungna att följas för att lekens innehåll ska bli rätt. På frågan om 

huruvida barnen leker könsblandat svarar pedagog tre som jobbar på avdelningen där barnen är 

mellan 1,5–3,5 år att hon ser att treåringarna leker könsblandat men att hon upplever att de äldre 

barnen delar upp sig mer.  Pedagog ett och två jobbar på samma avdelning där barnen är 3,5-6år 

gamla. Pedagog ett tycker att barnen vid enstaka tillfällen kan leka könsblandat med att de oftast 

leker flicka-flicka och pojke-pojke medan pedagog två anser att fyraåringarna leker könsblandat i 

olika lekar. Hon tycker även att de äldre barnen leker könsblandat framför allt vid lugnare lekar 

som att bygga med lego eller leka med pärlor. Både pedagog två och tre tycker att det är mindre 

könsuppdelat inomhus men att det på gården oftare är uppdelat. De tror att det kan bero på att 

alla barn erbjuds samma material att leka med inomhus men att barnen vid lek utomhus har 

större möjlighet att välja sitt eget material. På frågan om det går att se skillnad i barnens lekar 

beroende på kön svarar alla pedagoger att det är stor skillnad på utomhuslekar. Pojkarna leker 

rörliga och aggressivare lekar som krig och Star Wars som ofta går ut på att slåss mot det onda. 

De använder pinnar som vapen exempelvis, lasersvärd och pistoler. I dessa lekar är det så gott 

som uteslutande pojkar, dock kan vissa flickor vara med ibland men pedagogerna är överens om 

att flickorna aldrig startar upp denna typ av lek själva. Pedagog två upplever att flickorna också 

leker med pinnarna fast då i matlagningslekar. Pedagog ett och tre berättar att flickorna leker 

mycket balanslekar och springlekar ex. kull. De leker också familjelekar där konstellationerna kan 

se olika ut. Ofta resonerar flickorna sig fram till vilka roller som ska få vara med i familjen. 

Pedagogen ett tycker även att det går att se tydliga skillnader i barnens val av lek inomhus. 

Flickorna leker i lägenheten medan pojkarna väljer att leka i byggrummet. Alla pedagoger anser 

att de styr pojkarnas lekar mer än flickornas. Detta beror enligt dem själva på att pojkarnas lekar 

är rörligare och aggressivare vilket gör att det ofta slutar i bråk eller att någon gör sig illa. 

Framförallt styrs pojkarnas krigslekar och de lekar som innefattar pinnar. Pedagogerna vill få 

pojkarna att hitta andra lekar som inte innehåller krig och vapen då de inte tycker att denna typ av 

lekar är bra för barnen. Dessa lekar kräver också stor plats på gården vilket gör att pedagogerna 

ofta måste gå in och styra tillbaka leken på den yta där barnen får vara, både för att inte störa de 

andra barnen och för att markera för dem att dessa lekar enbart får lekas på gräsplätten där det ej 

finns träd, stenar eller andra saker som barnen kan ramla mot och göra sig illa på. Pedagog ett 
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poängterar att pojkarna inte är buffligare än flickorna i allmänhet utan att det beror på att 

pojkarna väljer vildare lekar.  

3.1.3.2 Analys av observationer: pedagog ett 

Episod ett 

Pojken som har pysslat klart har tappat fokus och är mer intresserad av pedagogens nycklar än att 

hänga upp det färdiga påskpysslet. Han försöker få med pedagogen i leken med hans leksignal 

ignoreras av pedagogen. För att leken skulle kunna börja krävs ett samförstånd mellan pedagogen 

och pojken (Olofsson, 1991, s. 32) men pedagogen vill istället få pojken att fokusera på 

uppgiften. Då hon anser att pojken står utanför uppgiften att hänga upp pysslet som avslutning 

på pysselleken bjuder hon istället in honom att delta, detta för att han inte ska vara passiv i leken 

(Tullgren, 2003, s.65). När pojken äntligen börjar intressera sig för var pysslet ska hänga har 

pedagogen tappat tålamodet och styr pojken till att tvätta händerna. Under intervjuerna sa 

pedagogerna att pojkar ofta ville ha något i händerna att leka med, detta kan man se i denna 

observation. Pojken ger nycklarna i handen all uppmärksamhet och tappar helt fokus på pysslet. 

3.1.3.3 Analys av observationer: pedagog två 

Episod ett 

I denna observation försöker pedagogen att lära barnen turtagande, att alla måste vänta på sin tur 

och att leken blir en dialog (Olofsson, 1991, s.33). Hon säger till barnen som vill ha hennes 

uppmärksamhet att de får vänta på sin tur och vänder sig sedan till pojken som hon höll på att 

hjälpa för att tydligt markera för flickorna att det får lov att vänta. I leken tränar barnen sin 

sociala kompetens och förmåga att kommunicera och de får öva sig på att ta hänsyn till varandra 

(Tullgren, 2003, s.84).  Pedagogen låter barnen få träna sig på att vänta på sin tur genom att låta 

flickorna vänta medan hon ger all sin uppmärksamhet till barnet som bad om hjälp först. I denna 

observation är det flickor som styrs av pedagogen som gör dem uppmärksamma på att de måste 

vänta på sin tur. Vi tror att denna styrning skulle ha sett likadan ut om det hade varit pojkar som 

tillrättavisats. 

 

Episod två 

En pojke har tagit en sittpuff och kör in i de andra barnen. Pedagogen frågar barnet vad som 

händer för att försöka fånga upp barnet. Pojken har inte förstått eller inte brytt sig om 

leksignalerna och ömsesidigheten som behövs för att något ska bli en lek. De andra barnen störs 

av hans beteende, vissa av dem ser rädda ut medan några av barnen blir irriterade och suckar. 

Som observatör får man intryck av att denna pojke ofta får tillsägningar av såväl personal som av 

andra barn. För att en aktivitet ska kunna kallas lek måste deltagarna vara på samma nivå oavsett 
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ålder och styrka och införstådda i lekens regler (Olofsson, 1991, s.32f). Pedagogen försöker att 

styra bort barnet från leken då den stör och upplevs obehaglig av de andra barnen. Även i detta 

fall går det att dra paralleller till intervjuerna gällande att pojkarna ofta vill ha något objekt i 

händerna när de leker. 

 

Episod tre 

Pysslet har fortsatt och några barn försöker få pedagogens uppmärksamhet då denne sitter och 

hjälper ett annat barn. Precis som i episod ett låter pedagogen barnen träna på att vänta på sin tur. 

Barnen får även denna gång en tydlig markering av pedagogen att det inte är deras tur ännu. Då 

barnen börjar busa styr pedagogen in dem på städningen och får dem att fokusera. I detta fall är 

det både flickor och pojkar som får tillsägning. Denna episod liknar den första observationen av 

pedagog två och det är svårt att se någon skillnad i röstläge och tillsägelser. 

 

3.1.3.4 Analys av observationer: pedagog tre 

Episod ett 

I denna observation står två flickor och hoppar, de leker och bufflar så att pojken som var med 

inte längre får plats. Pedagogen uppmärksammar barnen på detta och gör dem medvetna om att 

det är viktigt med ömsesidighet i leken, alla ska få vara med i leken på samma villkor och barnen 

måste lära sig att leka i samspel och anpassa sig efter varandra (Olofsson, 1991, s.32f).  Flickorna 

släpper in pojken och de leker tillsammans. Det är uppenbart att flickorna inte var medvetna om 

att pojken inte fick plats och de släpper glatt in honom i leken.  

 

Episod två 

Pojken som sitter bredvid pedagogen vid overheaden tar klossen som ligger på skivan och biter 

på den. Pedagogen ber pojken att sluta då det förstör leken, pedagogen gör detta på ett 

skämtsamt sätt för att markera för pojken att det är fel men utan att vara för auktoritär och 

tillrättavisande (Tullgren, 2003, s.86). I denna episod går det att dra paralleller till lekregeln om 

samförstånd då pojken omedvetet stör de andra barnens lek då han tar bort objektet som leken 

utgår ifrån (Olofsson, 1991, s.32).  

 

Episod tre 

I denna episod tar en pojke en sittpuff och leker att det är en plog och kör på ett annat barn som 

står bredvid. Barnet blir ledsen och vill inte vara med i plogleken. Även i detta fall går det att dra 

parallell till samförstånd då leken inte är rolig för barnet som ofrivilligt drogs in i aktiviteten 

(Olofsson, 1991, s.32).  Pedagogen blir tvungen att gå in och säga till pojken med sittpuffen då 

leken inte är rolig och därmed inte kan anses som en god lek där båda barnen får ut något bra 
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(Tullgren, 2003, s.67). Pedagogens röst är lugn med det märks att hon blir irriterad över pojkens 

agerande. 

 

 

Episod fyra 

Barnen leker tillsammans, efter ett tag börjar samma pojke som lekte med sittpuffen att brottas 

med en annan pojke som blir ledsen.  Pedagogen går in och stoppar brottningsleken och säger till 

pojken med en lugn men tydlig röst och även denna gång märks det att pedagogen störs över 

barnets beteende. Som observatör kan man dra slutsatsen att denna pojke ofta får tillsägningar. 

Detta pga. pedagogens tonläge och kroppsspråk men även då pojken redan tidigare har fått 

tillsägelser under leken. Enligt Olofsson har pojken inte förstått lekregeln som innebär 

ömsesidighet d.v.s. att båda barnen ska leka på samma villkor och inte som i detta fall då det 

andra barnet ofrivilligt blev nedbrottad och ej såg det som en lek (Olofsson, 1991, s.32). Även 

denna episod liknar de tidigare där pojkar har blivit tillrättavisade. Barnen har alla haft något 

föremål i händerna som de lekt med och dessa föremål har bidragit till att pojkarna behövts 

styras. 

3.2 Presentations förskola två (Erika) 

Förskolan ligger i utkanten av en mellan stor stad i Sverige, i ett område som till större del består 

av lägenheter. Förskolan är uppdelad på fyra avdelningar som samarbetar i block om två och två. 

På förskolan går det sammanlagt 72 barn i åldrarna ett till fem år, det arbetar 15 personer var av 

sju stycken är utbildade förskollärare, sex stycken barnskötare, en kokerska och en som resurs. 

Förskolan arbetar utifrån att det ska vara tryggt, lärorikt och roligt för alla barn med Lpfö-98 som 

grund. Verksamheten är pedagogisktplanerad med fokus på barns inflytande. Barnens intresse 

och behov styr till stor del verksamhetens inriktning.  

3.2.1 Intervju 

3.2.1.1 Intervju med pedagog fyra 

Intervju ett genomfördes med en kvinnlig pedagog på 35år, hon är utbildad förskollärare och 

blev färdig med sin utbildning 1999, hon har jobbat på samma ställe i 11år. På frågan vad lek 

innebar för henne delade hon upp det i fri lek och vuxen styrd lek. Den fria leken var något som 

barnen själva väljer och vuxen styrd lek var då en när en vuxen väljer vad som ska lekas och är då 

oftast med i leken. Hon menade även på att lek är något lustfyllt och handlar om när barnen gör 

något dem verkligen är motiverade att göra. Fri lek och styrd lek är något som förekommer 
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dagligen på förskolan, men det vanligast förekommande var den fria leken. Pedagogen menar att 

den fria leken inte alltid är fri då det oftast är pedagogerna som bestämmer vart barnen ska vara, 

även om det förekommer fri lek där de är. Pedagogen menar att de satsar på att barnen ska lära 

sig leka och att de är nära barnen när de leker för att de ska få förutsättningar för att lära sig. Hon 

använder sig av leken som något lustfyllt och är något man kan fånga barnen med. På frågan hur 

vida pedagogen ansåg att barnen lekte könsblandat ansåg hon att upp till tre till fyra års ålder 

lekte det mer könsblandat, men att man kunde sen en tendens att pojkar drogs till pojkar och det 

samma med flickorna. När det gällde fem till sex åringarna så tyckte hon att man kunde se en 

tydligare könsfördelning, att det inte var lika vanligt att pojke – flicka var bästisar. Hon tyckte att 

man kunde se att de blev mer könsdelat ju äldre barnen blev, även om de i vissa lekar ändå lekte 

blandat. Pedagogen tycker att hon kan se att pojkar och flickor leker olika lekar men att det inte 

är ”svart eller vitt” utan att det beror lite på vilka barn man har i gruppen, men man kan se 

skillnad. Hon upplever att de senaste åren har de pojkar som leker de typiska ”onda och goda” 

lekarna och att de har gärna någon pinne i handen och slåss mot varandra. Detta ser hon inte i 

flickornas lekar även om de ibland kan vara med i lekarna. Även om hon ser att även pojkar 

bygger pärlplattor så är det vanligare att flickorna gör det. Flickorna leker mer andra typer av 

rollekar, med t.ex. dockor och djur, pedagogen upplever att flickorna är mer kreativa på det sättet. 

Hon fick frågan om hon ansåg att något av könen lekte mer stillsammare eller buffligare. Det hon 

tyckte var att hon upplevde att pojkarna generellt har ett större behov att röra på sig än vad 

flickorna har. Hon menade på att de styr barnen och inte tillåter dem att springa runt och 

”buffla” inne, utan att de var något som tilläts ute. Då de oftare var pojkarna som hade behov till 

att röra på sig tyckte hon att de försökte att styra in dem på stillsammare lekar, samtidigt som de 

försökte utmana dem i leken, men detta gällde ju även de flickor som har ett större behov att rör 

sig. Även om hon tyckte att det var mer pojkar som var mer ”buffliga” så försöker de se 

individen, hon tycker att det inte handlar om att göra all till ett kön, utan att alla ska få samma 

villkor, synas och få plats. 

3.2.1.2 Intervju med pedagog fem 

Intervju två genomfördes med en kvinnlig pedagog på 40år, hon är utbildad förskollärare och 

blev färdig med utbildningen 1992. Hon har jobbat på förskolan sedan 5 ½ år tillbaka. På frågan 

vad lek är för henne så svarade hon att det innebar att fantasi, kreativitet, spontanitet och glädje. 

Hon fik även frågan vad hon ansåg att fri lek respektive styrd lek innebar. Hon menade på att fri 

lek aldrig blir riktigt blir fri, vare sig de är inne eller ute. Hon menar ju på att de har ju vissa regler 

för vad som är tillåtet och inte tillåtet, men att det i stort sett får leka med det dem vill och att det 

är de som pedagoger måste vara närvande vid barnens lek för att kunna hjälpa dem i den. Styrd 

lek ansåg hon handlade mer om att ge barnen alternativ, vilket rum de kan vara i, vilka lekar och 

material de kan använda sig i leken. På frågan hur ofta de har styrd respektive fri lek menade hon 
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att då de har planerad verksamhet utifrån barnens inflytande, så blir den ju fri utifrån att de följer 

barnens intresse. Utifrån vad de är intresserade av följer de upp leken och utmanar dem i den. 

Men fri och styrd lek var något som förekom dagligen, men fri lek vad något som var mest 

förekommande, hon tycker att leken är a och o för barnen. När det kommer till ett genus 

perspektiv om hon tycker att barnen leker könsblandat eller inte så tycker hon att hon ser både 

och. Det är mest bland de yngre barnen upp till fyra åringarna som hon tycker det är mest 

könsblandat, medan när man ser till fem till sex åringarna så var det mer könsdelade i lekarna. 

När det gällde fem till sex åringarna så kunde hon se skillnad om de lekte inne eller ute, hon 

menade på att ute var det mer könsblandat än inomhus. Pedagogen tyckte sig även se att pojkarna 

och flickorna valde att leka olika lekar. Pojkarna satte sig ofta och lekte med smålego, medan 

flickorna oftare valde att bygga pärlplattor.  

3.2.1.3 Intervju med pedagog sex 

Intervju tre genomfördes även den med en kvinnlig pedagog, hon är 26 år. Hon är utbildad 

förskollärare och lärare och får jobba i förskolan upp till årskurs fem. Hon blev färdig utbildad 

vårterminen 2010 och har jobbar på förskolan sedan augusti 2010. På frågan vad lek innebar för 

henne svara de hon att den är något kreativt och fritt, den är fantasifull, glädjefull och något 

socialt. När hon fick frågan på vad fri lek var så hänvisade hon till samma som vad lek var. Styrd 

lek var för henne samma svar som på vad lek var och fri lek, men att det inte var lika fritt och 

kreativ när det var någon annan som bestämmer vad man ska leka. Det som var mest 

förekommande enligt pedagogen var fri lek, speciellt när det gällde de yngre barnen. Styrd lek 

menade hon inte förekom lika ofta, även om de styrde barnen i deras lek för att det inte skulle bli 

för rörigt eller för att de behövde utveckla något specifikt. På frågan om hon ansåg att barnen 

lekte könsblandat med varandra, ansåg hon att upp till tre till fyra års ålder var det mer 

könsblandat än var det var bland fem till sex åringarna. Pedagogen ansåg även att barnen lekte 

mer könsuppdelat i ute leken. Hon tycker sig kunna se att barnen leker olika leker, pojkarna leker 

mer vildare lekar medan flickorna leker med rollekar så som familjelekar, även om dessa tenderar 

att också gå mot det vildare hållet så är de lugnare än pojkarnas. På frågan om vilka lekar hon får 

styra mest så menade hon att hon inte försökte styra barnen i vad de leker, men när det var 

vildare lekar som pågick försökte hon styra in barnen till ett rum som de kunde fortsätta leka i. 

Pedagogen menade på att hon försökte styra de barn som var rastlösa och inte gjorde något 

speciellt, men att det var både pojkar och flickor.   
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3.2.2 Observationer 

Observationerna nedan skedde inomhus på respektive pedagogs avdelning. All övrig personal var 

informerade om observationerna och informerade att de inte behövde ändra sina planeringar för 

verksamheten. 

3.2.2.1 Observation av pedagog fyra 

Episod ett 

Leken utspelar sig inne på avdelningen, vid lägenhetsvrån. Det är två pojkar som leker, var på en 

av pojkarna klättrar upp på spisen och ställer sig. Detta uppmärksammas av pedagogen. 

 

Pedagog- ”XX inte uppe på spisen” 

 

Efter att pedagogen sagt till pojken går hon fram och hjälper honom ned från spisen. Detta görs 

utan att fråga varför han klättrade upp. När pojken klättrat ned fortsätter de två pojkarnas lek i 

lägenhetsvrån. Pedagogen ändra inte sitt röstläge när hon säger till pojken, utan fortsätter prata 

lugnt och stillsamt. 

 

Episod två  

Leken utspelar sig inne på avdelning, vid lägenhetsvrån. Det är två pojkar som leker, X och X. X 

sitter under bordet och leker, X försöker också ta sig in under bordet för att leka.  

 

Pedagog- ”nu säger han stopp” 

Pedagog- ”då får du låta han vara ifred” 

Pedagog- ”X X, X vill vara ifred” 

 

När X försöker ta sig in under bordet för att leka så skriker X. Pedagogen säger då till X, och 

säger till X att lämna honom i fred. Pedagogen ändrar sitt röstläge lite och säger till pojken lite 

mer strängt än innan. 

 

3.2.2.2 Observation av pedagog fem 

Episod ett  

Leken utspelar sig inne på avdelningen, i ”skattkammaren”. Det är både pojkar och flickor som 

leker. Pedagogen är även med i rummet och i leken och sitter bland barnen. 
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Pedagog – ”Nu blev X ledsen! Hon trodde att ni skulle leka men ni bara rafsar åt er” 

Pedagog – ”Ni får lugna er” 

 

Barnen sitter i en ring på golvet då X kommer med en låda kläder som hon häller ut i mitten. Alla 

barn börjar dra i kläderna och X blir ledsen. Hon går ensam till ”djungelrummet” bredvid och 

leker med de saker som hon rafsade åt sig. Till en början är det barnen som styr leken, men efter 

hand när pedagogen har satt sig ned bland barnen och styr åt vilket håll leken går åt. Pedagogen 

säger till barnen utan att ändra röstläge. 

 

Episod två  

Både flickor och pojkar leker i ”skattkammaren”. Leken på går lugnt till en början men över går 

till att bli lite mer stökig och det börjar kastas runt saker. 

 

Pedagog – ”Vad händer” 

Pedagog – ”Det är jätte tokigt att ni kastar lådorna” 

Pedagog – ”Barnvagnen går sönder, ni trampar sönder den” 

Pedagog – ”Vad hände med den fina leken” 

Barn – ”Det var lejonets lek” 

Pedagog- ”Då kanske inte lejonet ska vara med och leka” 

Pedagog – ”Jag tar bort lite leksaker” 

 

När leken börjar bli lite stökigare så frågar hon vad som händer men får inget svar. Pedagogen 

fortsätter att tilltala barnen. Hon säger till dem att leksakerna går sönder om de fortsätter. Barnen 

fortsätter att kasta och trampa i leksakerna. Pedagogen frågar barnen igen och får då svar att det 

inte var deras lek, utan lejonets. Pedagogen utesluter då lejonet och börjar ta bort de leksaker de 

kastat runt och trampat i. 

 

Episod tre  

Leken i ”skattkammaren” fortsätter och det är fortfarande flickor och pojkar som leker. Till en 

början är leken lugn men efter hand börjar den bli rörig.  

 

Pedagogen – ”Vi pratade om detta innan” 

Pedagogen – ”Vi skulle ju inte göra så” 

Pedagogen – ”Jag tror inte riktigt att det var meningen eller hur” 

 

Pedagogen säger till två utav flickorna i leken, då de på nytt börjar fara runt i rummet, och kasta 

leksaker. Pedagogen syftar till tidigare lek i ”skattkammaren” då barnen trampade i leksaker och 
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kastade runt dem. Även om pedagogen hade sagt till tidigare så slutade även denna lek med att 

kasta runt och trampa i leksaker. Pedagogen ändra inte sitt röstläge när hon säger till flickorna. 

 

Episod fyra  

Tre flickor leker i ”skattkammaren” till en början, efter hand börjar flickorna gå fram och tillbaka 

mellan ”skattkammaren” och lägenhetsrummet. De tre flickorna börjar först sjunga sankta lucia 

lågt och tyst, och ökar ljudnivån efterhand. 

 

Pedagog – ”Nu räcker det, eller hur” 

 

Pedagogen säger till flickorna att det räcker, hon säger till dem med lite mer sträng röst. Flickorna 

blir tysta och forstätter att leka i lugnt i lägenhetsrummet. Pedagogen sätter sig ned i rummet och 

är med bland flickorna när de leker.  

3.2.2.3 Observation av pedagog sex 

Episod ett  

Pedagogen sitter ned på golvet med både flickor och pojkar, de sitter och sjunger och leker 

ramslekar. En pojke kommer gåendes med en barnvagn och kör den vid barnen och pedagogen 

som sitter ned.  

 

Pedagog – ”Nej, du får inte köra med barnvagnen här, vi sitter och sjunger” 

Pedagog – ”Antingen får du sätta dig ned bland oss eller så får du gå till ett annat rum och köra med 

barnvagnen” 

 

Pedagogen säger till pojken att han inte får kör där de sitter samtidigt ger hon honom ett 

alternativ, antigen vara med dem eller gå iväg och leka i något annat rum. Hon ändrar inte sin röst 

när hon säger till pojken. Efter att hon har sagt till pojken fortsätter pedagogen sjunga med 

barnen.  

 

Episod två 

Pedagogen sitter och sjunger med både flickor och pojkar på golvet. Två pojkar börjar leka att de 

är på utflykt.  
 

Pedagog – ”Vi sitter och sjunger här” 

Pedagog – ”Vill ni leka utflykt får ni gå till ett annat rum bredvid” 
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Pedagogen säger till pojkarna lugnt och försiktigt, utan att ändra tonläge. När pojkarna blir 

tillsagda så slutar de leka utflykt och fortsätter att vara med och sjunga med de andra istället. 

 

3.2.3 Sammanställt resultat 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna. Här tydliggörs pedagogernas likheter och 

skillnader. Efter sammanställningen av intervjuerna följer en analys av de observationer som 

genomförts. 

3.2.3.1 Intervjuer  

Pedagog fyra ansåg att lek var något lustfyllt, att det var när barnen verkligen gjorde något de var 

motiverade att göra. Hon delade även upp lek i fri respektive styrd lek. Pedagog fem och sex var 

mer överrens om vad lek var. Båda ansåg att lek var fantasifull, att den var kreativ och glädjefull. 

Pedagog fem ansåg även att lek var något som var spontant medan pedagog sex även menade på 

att den var social. När det gällde fri lek var alla tre pedagoger överrens om att det var mest 

förekommande på förskolan, den förekom flera gånger dagligen. Pedagog fyra ansåg att fri lek var 

när barnen själva valde vad de skulle göra men menade att fri lek aldrig riktigt var fri på förskolan 

då det oftast var pedagogerna som bestämde var barnen fick vara. Detta ansåg även pedagog fem 

och sex, det var ju trots allt de som bestämde var lekarna fick lekas och att det fanns regler på vad 

som fick göras och inte göras. Pedagogerna menade på att de var delaktiga i barnens lek även om 

den var fri, de fanns tillhands och hjälpte dem att komma vidare i leken. Pedagog sex tyckte att fri 

lek var samma sak som lek, lustfylld och fantasifull. På frågan hur ofta de hade fri respektive styrd 

lek menade pedagog fem att då de planerade verksamheten utifrån barnens inflytande, så blev 

den fri utifrån att de följde barnens intressen. Alla tre pedagoger menade på att styrd lek förekom 

dagligen, men inte i lika stor utsträckning som fri lek. Styrd lek för pedagog fyra var för henne då 

en vuxen väljer vad som ska lekas och är då oftast delaktig i leken. Pedagog fem ansåg att styrd 

lek handlar om att ge barnen alternativ, vilka rum de kan vara i, vilka lekar och material de kan 

använda sig av. Hon använde sig av leken som något lustfyllt och som något man kunde fånga 

barnen med. Pedagog sex såg på styrd lek som samma som vad lek och fri lek var. Hon menade 

vidare att styrd lek inte var lika fri och kreativ då det var någon annan som bestämde vad som ska 

lekas.  Huruvida barnen lekte könsblandat så ansåg alla tre pedagoger att de lekte könsblandat 

upp till tre fyra års ålder. Efter tre fyra års ålder tyckte sig pedagogerna se en tydligare uppdelning 

mellan könen. Pedagog fyra menade på att även om de lekte könsblandat upp till fyra års ålder, 

tyckte hon sig kunna se en tendens att flickor drogs till flickor och pojkar drogs till pojkar. Hon 

menade på att bland sex åringarna var det inte alls lika vanligt att man kunde se en flicka och en 

pojke som var bästisar. Pedagog fem ansåg att fem och sex åringarnas könsblandade lek skilde sig 
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om de var inomhus alternativt utomhus. Hon tyckte att de lekte mer könsblandat utomhus. 

Pedagog sex ansåg att det var tvärtom i den frågan. Hon tyckte sig kunna se att de lekte mer 

uppdelat utomhus. Pedagog fyra tyckte sig kunna se att flickor och pojkar valde att leka olika 

sorters lekar. Pojkarna lekte mer ”onda och goda” lekar. Hon kunde även se att flickorna kunde 

leka dessa lekar, men då hade de ingen egen lek, utan var delaktiga i pojkarnas lek. Hon menade 

på att även om pojkarna kunde leka och bygga pärlplattor så var detta mest förekommande bland 

flickorna. Hon menade på att flickorna oftare lekte andra typer av rollekar. De lekte med dockor 

och djur, hon ansåg att flickorna kunde vara mer kreativa i sina lekar. Pedagog fem ansåg som 

pedagog ett att det var vanligare att flickorna valde att leka och bygga pärlplattor. Hon ansåg även 

att det var vanligare att pojkarna valde att bygga med lego. Pedagog sex menade på att pojkarnas 

lek oftare var vildare än flickornas. Flickorna lekte mer rollekar, även om dessa kunde tendera att 

bli vilda så var de fortfarande lugnare än pojkarnas. Utifrån att pojkarnas lek oftare var mer vild 

än flickornas menade pedagog ett att hon försökte styra in pojkarna på mer stillsammare lekar 

och samtidigt utmana dem. Men detta menade hon på att hon även gjorde om det gällde flickor 

som lekte vildare.  Pedagog fyra menade på att även om pojkarna generellt var mer vildare i sina 

lekar så försökte hon se individen. Hon tyckte inte att det handlade om att göra alla till ett kön, 

utan att alla ska få samma villkor, synas och få plats Om det förekom vildare lekar så försökte 

pedagog tre erbjuda de barnen ett utrymme att fortsätta leken, utan att den störde de andra 

barnen. De barn hon försökte styra var de barn som var rastlösa och inte gjorde något, detta 

gällde vare sig det var flickor eller pojkar.   

3.2.3.2 Analys av observationer: pedagog fyra 

Episod ett 

Pedagogen styr pojkens lek utifrån de normer och regler förskolan har. Hon styr pojken från en 

lek som kan anses vara fridstörande enligt Tullgren (2003 s.62) till en lek som är mer anpassad 

och stillsam. Pedagogen säger i detta fall till pojken utan att sätta sig in i pojkens lek. Då hon ej är 

insatt i de två pojkarnas lek, så saknas det samförstånd om leken från pedagogens sida (Olofsson, 

1991, s.32). Pedagogen gör en styrning utav pojkens handlande i leken utan samförstånd.  

 

Episod två 

Pedagogen styr pojkens handling utifrån samförstånd och de normer och gemenskap som finns 

på förskolan (Olofsson 1991, s.32, Tullgren 2003, s.67). Man kan även se en styrning utifrån 

ömsesidighet. När pedagogen säger till ena pojken att lämna den andra ifred kan det göras en 

koppling till både ömsesidighet och samförstånd (Olofsson 1991 s.32). Då pojken försöker ta sig 

in under bordet för att leka med den andra pojken, så är leken inte under samförstånd och 

ömsesidighet. Pedagogen styr då pojken i leken och hjälper honom att förstå leksignalerna.  
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3.2.3.3 Analys av observationer: pedagog fem 

Episod ett 

Pedagogen styr barnen utifrån Olofssons (1991, s.32f) sociala lekregler. Hon styr både flickorna 

och pojkarna utifrån samförstånd då en av flickorna blir ledsen när de andra barnen inte 

uppträder som hon vill. Man kan även se en koppling i styrningen utifrån turtagning, då alla 

barnen börjar dra och rafsa åt sig kläderna flickan hällt ut. Barnen får då lära sig att få vänta på sin 

tur och att alla inte kan vara först. Barnen blir tillsagda att lugna ned sig, pedagogen försöker 

dämpa leken. Genom dämpningen kan de göras en koppling till Tullgren (2003, s.83) då hon 

menar att olämpligt uppträdande i leken ska försökas dämpas och regleras så att det inte 

förekommer i barnens lek. I denna episod är det både flickor och pojkar som beter sig dumt och 

som därmed får tillsägelser. Pedagogerna sade i intervjuerna att de ofta får styra pojkarna då de är 

buffliga och leker vildsintare än flickor. Detta går inte att se i denna observation då även flickorna 

kastar saker omkring sig. 

 

Episod två 

Både pojkarnas och flickornas handling i leken blir mål för reglerings styrning. Detta utifrån 

Tullgrens (2003, s.83) syn på att pedagogerna försöker reglera bort olämpliga handlingar. 

Pedagogen försöker skapa ett samförstånd av barnens handlingar, samtidigt som hon påpekar att 

deras handling i leken inte är rätt utifrån de normer och regler förskolan har. Då pedagogen 

utesluter ”lejonet” och börjar ta bort en del leksaker från rummet upphör leken. Precis som i 

episoden ovan beskrivs pojkarna som buffligare och vildsintare i sina lekar än flickorna, men 

även denna gång går det inte att se någon skillnad i sättet då även flickorna agerar vildsint och 

buffligt. 

  

 

Episod tre 

Episod tre kan man koppla till episod två då det nu är flickor som upptar den tidigare leken som 

blev avbruten av pedagogen. Även denna gång blir det en utifrån Tullgren (2003, s.83) en 

reglerings styrning från pedagogen. Flickorna blir åter tillsagda att det inte är tillåtet att kasta och 

trampa på leksakerna. Det är något som går utanför förskolans normer och regler. Flickornas lek 

uppfyller inte förväntningarna och innehåller ingen meningsfullhet.  

 

Episod fyra 

I episod fyra är det ännu en lek där det är flickor som är inblandade i en icke godkänd lek, utifrån 

förskolans regler och normer (Tullgren 2003, s.83). Deras lek anses vara för kaos fylld och för 

högljudd. Leken anses inte heller uppfylla förväntningarna eller en meningsfullhet som bör finnas 
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i barnens lek. Leken lugnar ned sig och pedagogen sätter sig bland flickorna, hon konverserar 

med dem under leken, och är en del i deras lek. Genom att pedagogen sitter ned bland barnen 

och är en del i flickornas lek kan hon hjälpa dem att förstå de sociala lekreglerna (Olofsson 1991, 

s.32). Hon kan även förhindra att leken inte blir mål för regleringsstyrning.  

3.2.3.4 Analys av observationer: pedagog sex 

Episod ett 

Pojkens handling riskerar störa harmonin i pedagogens lek med de andra barnen. Pojkens lek ses 

som störande och olämplig runt pedagogens lek. Samtidigt som pojken blir mål för 

regleringsstyrning (Tullgren 2003, s.83) så stötar pedagogen pojken i leken. Hon ger pojken 

alternativet att antingen vara delaktig i den lek pedagogen styr eller ta sin lek till en annan plats. 

När detta görs kan man se att pedagogen tillämpar sin roll som turtagare (Olofsson 1991, s.33). 

 

Episod två 

I episod två kan det göras kopplingar till Tullgrens (2003, s.83) harmoni i leken och Olofsson 

(1991, s.33) turtagande. Genom tillsägelsen tillämpar pedagogen turtagande. Hon visar för 

pojkarna att det är hon som bestämmer vad som ska lekas, inte pojkarna. Pojkarnas egen lek stör 

pedagogens lek med de andra barnen. Deras lek kan ses som störande och olämplig. Genom att 

säga till pojkarna visar pedagogen att deras lek inte är accepterad att lekas på den aktuella platsen. 

Hon stöttar och ger pojkar alternativet till att fortsätta sin lek på annan plats. I pedagogs sexs 

observationer är det pojkar som blir föremål för tillsägelserna. 
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4. Diskussion  

Under detta avsnitt besvarar vi våra frågeställningar och jämför förskolorna i studien.  

4.1 Hur definierar pedagogerna lek? 

Pedagogerna på de båda förskolorna är överrens om att lek är något lustfyllt, där barn får 

använda sin fantasi. Pedagog två betonar att lek inte bara är något rörligt. Hon anser att lek även 

kan vara något stillasittande, som att trä pärlhalsband och bygga lego. Pedagog fem anser att lek 

är något spontant. Pedagog sex anser att lek är något socialt. Detta håller pedagog tre med om, 

hon tycker dessutom inte att lek behöver vara något barn gör gemensamt, utan kan bestå utav 

endast ett barn. Pedagog ett och fem tycker att fri lek är ett svårt begrepp, då de anser att lek 

alltid har yttre ramar och kan därför aldrig bli helt fri. Pedagog två tycker att fri lek är när vuxna 

inte medverkar i leken. Pedagog fyra anser att fri lek är då barnen själva bestämmer vad de ska 

göra. Detta anser även pedagog tre och menar att barnen bestämmer lekens innehåll, material och 

var den ska lekas. Pedagog sex definierar fri lek på samma sätt som hon definierar lek d.v.s. 

lustfyllt och kreativt. Pedagogerna var överrens om att det aldrig förekommer helt fri lek på 

förskolan, eftersom pedagogerna bestämmer vilket material som är tillgängligt och var barnens 

lek får utspelas. Pedagog ett, två, tre och fem tycker att styrd lek är när pedagogerna bestämmer 

lekens ramar dvs. vilket material som får användas och var leken får utspelas. Pedagog fyra menar 

att pedagogerna ofta är aktiva i den styrda leken. Pedagog ett, två och tre tycker även att styrd lek 

är något genomtänkt, den har ett syfte. Pedagog två och tre tycker att styrd lek kan vara då 

pedagogen bestämmer var leken ska utspelas och vilket material som ska användas men att 

barnen är fria att bestämma själva inom dessa ramar. Pedagog sex tycker att styrd lek inte är lika 

fri och kreativ som fri lek, då det är någon annan som bestämmer vad som ska lekas. Pedagog tre 

tar även upp regelstyrda lekar t.ex. Kims lek där specifika regler måste följas för att lekens 

innehåll ska bli rätt. Pedagogerna som intervjuades hade tillstor del en liknande syn på vad de 

anser vad lek är. Pedagogerna benämnde lek som något lustfyllt, möjligtvis kan detta bero på 

förskolans läroplan för drygt tio år sedan, som menar att lärandet i förskolan skall vara lustfyllt? 

4.2 Leker flickor och pojkar könsblandat? Finns någon skillnad på flickors och pojkars 

val av lek? 

Alla pedagoger utom pedagog två tycker att barnen leker könsblandat upp till tre fyra års ålder 

men att de sedan börjar dela upp sig efter kön. Pedagog två tycker att barnen leker könsblandat i 

alla åldrar framför allt i lugnare lekar t.ex. lekar med pärlor och lego. Även om pedagog fyra håller 
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med om att barnen leker könsblandat upp till fyra års ålder, tycker hon ändå att man kan se en 

tendens att flickorna dras till flickor och pojkarna dras till pojkar i ännu yngre åldrar. Pedagog två 

och tre och sex tycker att barnen leker mer könsblandat inomhus än vid lek utomhus. Pedagog 

två och tre tror att detta beror på att barnen erbjuds samma material när de leker inomhus men 

att de har större möjlighet att välja material när de är ute på gården. Det vi tycker är intressant är 

att pedagogerna i denna fråga hade så olika åsikter, särskilt pedagog ett och pedagog två som 

arbetar på samma avdelning. Vi står frågandes till vad detta beror på, den enda skillnaden mellan 

pedagogerna var att ena var lärare mot de yngre åldrarna och den andra förskollärare. Men vi har 

svårt att tro att detta skulle vara anledningen till deras skilda åsikter.   

  

Pedagog fem tycker att det är vanligare att flickor väljer att leka med pärlor medan pojkarna leker  

med lego. Pedagog fyra anser även hon att flickorna är mer benägna att leka med pärlor än vad 

pojkarna är. På förskola ett tycker sig pedagogerna kunna se en stor skillnad i val av lek utomhus. 

De menar att pojkarna leker rörligare och aggressivare lekar, så som krigslekar och Star Wars, där 

de använder pinnar som vapen. Flickorna leker spring- och balanslekar, men även olika typer av 

familjelekar. Inomhus går det inte att se en lika stor skillnad, men pedagog ett tycker att man kan 

se ett mönster i att flickorna dras till lägenheten och pojkarna till byggrummet. Pedagogerna på 

förskola ett och pedagog fyra tycker att pojkarna leker mer ”onda och goda” lekar. Flickorna kan 

ibland vara med i dessa lekar men pedagogerna är överens om att det så gott som aldrig är flickor 

som tar initiativ till denna typ av lekar. Pedagog fyra menar att flickorna leker andra typer av 

rollekar med t.ex. dockor och djur. Hon tycker att flickorna kan vara mer kreativa i sina lekar. 

Pedagog sex tycker att pojkarnas lek oftare är vildare är flickornas. Flickorna leker mer rollekar, 

även om deras lekar ibland kan bli åt det vildare hållet, så blir de aldrig lika vilda som pojkarnas. 

 

4.3 Anser pedagogerna att de styr flickornas och pojkarnas lek? 

Pedagogerna på förskola ett och pedagog fyra tycker att de får styra pojkarnas lek mer än vad de 

får göra med flickornas. Detta beror på att pojkarnas lek oftare tenderar att vara rörligare och 

”buffligare”, vilket gör att leken ofta kan sluta i bråk eller att någon gör sig illa. Detta stämmer 

överens med vad vi kunde se under observationerna, där pedagogerna oftare styrde pojkar än 

flickor. De situationer då pojkarna styrdes var typiska pojkhandlingar, även flickorna blev mål för 

styrning när de utförde typiska pojkhandlingar. En annan anledning till att pedagogerna på 

förskola ett oftare styr pojkarnas lek är att de inte vill att de ska leka krigslekar med vapen. Detta 

för att de inte anser att det är bra lekar för barn. De menar också att dessa lekar tenderar till att 

sprida ut sig över hela gården och störa de andra barnen vilket gör att de måste styra tillbaka 

barnen till den del av gården där dessa lekar får utföras. Pedagog ett poängterar att pojkarna i sig 

inte är ”buffligare” än vad flickorna är, utan det beror val av lekar. Pedagog sex försöker styra 



44 

 

barnens vildare lekar till ett utrymme där de kan fortgå utan att de stör de övriga barnen, 

oberoende om det är pojkar eller flickor. Hon menar att hon försöker styra de barn som är 

rastlösa och inte har något att göra.  

4.4 Kan man se en skillnad i tillsägelserna beroende på om pedagogerna säger till en 

flicka eller en pojke? 

Under våra observationer såg vi ingen skillnad på hur pedagogerna sa till flickor och pojkar. De 

använde samma tonfall och kroppsspråk oberoende av kön. Vi kunde i våra observationer se att 

det var fler pojkar än flickor som fick tillsägelser. Detta tolkade vi som att det berodde på att 

pojkarna lekte buffligare lekar som kunde sluta i bråk eller störa de andra barnen. Vi såg heller 

ingen skillnad mellan förskolorna eller pedagogerna. Tillsägelserna vi såg kunde kopplas till olika 

sorters styrning utifrån Tullgren (2003) och Olofsson (1991). Tullgren menar att pedagogerna styr 

barnens lekar då de ska bli goda medborgare och måste lära sig samhällets normer (Tullgren, 

2003, s.61f). Barnens lekar som inte håller sig inom dessa ramar måste därför styras in på bättre 

lekar. Olofsson anser att det är viktigt att barnen lär sig de sociala lekreglerna, både för att leken 

ska bli harmonisk och att de inblandade barnen ska leka på samma villkor. Dessa regler bidrar 

även till att barnen lär sig beteenden som krävs i det sociala samspel människor emellan 

(Olofsson, 1991, s.31f).  

4.5 Sammanfattande diskussion 

Pedagogerna vi intervjuat var alla överens om att lek är något lustfyllt där barnen får använda sig 

av sin fantasi.  Vi tyckte att det var intressant att enbart pedagog två tog upp att lek kunde vara 

något stillasittande och inte behövde vara något där barnen var fysiskt aktiva då fantasin kan 

komma till uttryck i kreativt skapande exempelvis pärlplattor och när barnen bygger med lego. 

Både Vygotskij och Fröbel anser att barnens fantasi och utveckling stärks genom leken. De 

poängterar även att barnen ska ha ett rikt material som främjar skapandet och kreativiteten. 

(Vygotskij, 1995 s.15, Hultqvist,  1990, s.95). Vi anser även att det är intressant att pedagogerna 

beskriver styrd lek som något pedagogiskt och genomtänkt medan den fria leken är lustfylld och 

kreativ, då det enligt olika tidigare forskning framkommit att även fri lek har en pedagogisk och 

utvecklande roll i barnens liv (Hjort, 1996, s.59ff, Vygotskij, 1995 s.15). Huruvida barnen leker 

könsblandat eller ej var det förvånande att pedagog ett och två på förskola ett hade så skilda 

åsikter om detta då de jobbar på samma avdelning. Pedagog ett tyckte att barnen lekte 

könsuppdelat ju äldre de blev och att dessa mönster ofta gick att se redan när barnen var tre fyra 

år medan pedagog två ansåg att alla barnen lekte könsblandat oberoende på ålder. När det gäller 

val av lek stämde de svar vi fick överens med en stor del av tidigare forskning. Flickorna valde 

ofta familjelekar och rollekar eller springlekar såsom kull. Flickornas lekar innehöll ofta 
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diskussioner om vilka roller de ska ta och de resonerar sig fram till lekens innehåll (Rithander, 

1991, s.22f, Olofsson, 2007, s.101). Pojkarnas lekar är rörligare och vildare och de leker i större 

grupper (Rithander, 1991, s.22f). Ofta leker de krigslekar där de goda kämpar mot de onda. De 

flesta pedagoger var överens om att pojkarnas lek styrs mer än flickornas. De menar själva att 

detta beror på att pojkarnas lekar är rörligare och aggressivare och att det därmed finns stor risk 

att barnen blir osams eller gör sig illa. Detta går att läsa om i Rithanders bok om flickor och 

pojkar i förskolan. Hon menar att pojkar leker mer tävlingsinriktat och aggressivt och att lekarna 

tar stor plats (Rithander 1991, s.22,30). Pedagogerna poängterar att de försöker styra den negativa 

leken till något positivt istället för att avsluta den. Detta ansåg Fröbel vara viktigt då han menade 

att barnen ska få hjälp att se det positiva i sina handlingar (Hultqvist, 1990, s.83f). Vi är 

överraskade att det inte gick att se skillnad på tillsägelser gentemot flickor och pojkar. Vi har flera 

gånger efter att observationerna genomförts och analyserats diskuterat resultaten, men har inte 

sett någon direkt skillnad. Det vi kunde se var att pojkarna styrdes oftare än flickorna, då deras 

handlingar var typiska pojkhandlingar som ej ansågs vara okej. Vi kunde även se att de flickor 

som utförde typiska pojkhandlingar blev styrda. Vi hade förväntat oss att se en skillnad i deras 

arbete då den ena förskolan kontinuerligt fortbildat sig via föreläsningar och litteratur. Då de 

även har avsatt tid för reflektion utifrån fortbildningen och sitt arbete med genus trodde vi att 

detta skulle synas mer i deras arbete. Självfallet är detta ett resultat vi är glada över att få se då det 

i detta fall visar att pedagogerna under de observationer vi genomfört, behandlar barnen lika i 

enhet med läroplanen oberoende på inriktning på förskolan. Självfallet kan skillnader synas om 

undersökningen hade genomförts under en längre period.  

4.6 Diskussion av metod, reliabilitet och validitet 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att få så mycket information vi 

kunde under den korta period vi har haft på oss för att skriva detta arbete. Hade vi haft längre tid 

på oss hade vi valt att göra fler observationer och även intervjuat fler pedagoger på flera olika 

förskolor. Detta för att få fram ytterligare fakta och därmed göra resultaten mer generaliserbara 

då vi är medvetna om att det inte går att dra generaliserbara slutsatser av en sådan liten 

undersökning som vi gjort. Vi fick självklart rätta oss efter hur mycket tid pedagogerna vi 

intervjuat och observerat kunde avvara till oss, vilket begränsade antalet observationer. Vi hade 

kunnat filma observationerna för att i efterhand kunna gå tillbaka till de olika händelserna för att 

se om vi missat något. Även här var vi tvungna att rätta oss efter dem som vi observerat och då 

de ej ville filmas använde vi oss av observationsscheman. Reliabiliteten för intervjuerna bedömer 

vi som hög. Då vi har använt oss av en kvalitativ intervju metod, för att få reda på vad 

pedagogerna anser. Dock är det viktigt att vara medveten om att informanterna rent teoretisk kan 

ändra åsikter, så väl genom nya erfarenheter som vidareutbildningar. Därför kan reliabiliteten 

minska ju längre tid det är mellan undersökningarna. Validiteten är hög då vi genomfört en 
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kvalitativ undersökning då vi ville veta pedagogernas egna åsikter. Reliabiliteten för 

observationerna är bra men inte lika hög som för intervjuerna. Detta beror på att det finns risk att 

vi lagt in egna värderingar när vi bedömt situationerna trots att vi har försökt att ha ett objektivt 

förhållningssätt. Någon annan som observerat samma situationer skulle därför kunna tolka dem 

annorlunda, beroende på dennes värderingar. Validiteten bedömer vi som bra då observationer 

som metod passar vårt syfte med undersökningen bäst. 

4.7 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att jämföra förskollärares åsikters och förhållningsätt 

gentemot barnsöktares åsikter och förhållningsätt i genus frågor. Det skulle även vara intressant 

att jämföra kvinnliga och manliga pedagogers åsikter och förhållningsätt mot flickors och pojkars 

lek. Vidare skulle man kunna undersöka hur pedagoger/lärare arbetar med jämställdhet i skolan 

och jämföra med resultaten från Tittmyran och Björntomten. 
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Bilaga 1 

Hej Föräldrar! 

Vi är två lärarstudenter, Erika och Sophia, som just nu skriver examensarbete, som handlar om 

hur pedagoger styr barns lek. Vi kommer att vara på förskolan under vecka X för att intervjua 

och observera pedagogerna. Vi vill understryka att det är pedagogerna som vi kommer att 

observera och fokusera oss på. Vi kommer alltså inte att observera barnen, då det är pedagogens 

roll vi vill undersöka.  

 

Vid undringar går det bra att kontakta oss på: 

X.X.XXXX@student.uu.se 

Alt.  

X.X.XXXX@student.uu.se 

Mvh Erika och Sophia 

 

mailto:X.X.XXXX@student.uu.se
mailto:X.X.XXXX@student.uu.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Vem är den intervjuade? 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Yrkeserfarenhet: 

Hur många år på det här stället: 

Tidigare arbetsplats: 

Inriktning på förskolan: 

 

Hur definierar du lek? 

 

Hur definierar du fri lek? 

 

Hur definierar du styrd lek? 

 

Hur ofta har ni frilek respektive styrd lek? 

 

Ser man skillnad i barnens lekar, ur ett genus perspektiv?  

- Brukar barnen leka könsblandat, skiljer sig dessa lekar på ifrån om de skulle vara 

uppdelade pojkar/flickor? (leker killar krig, flickor mamma pappa barn) 

- Leker flickor pojkar på olika sätt, stillsammare buffligare? 

Vilka styr man mest?  

- Vilken typ av lekar? 

- Flickor eller pojkars? 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

Förskola:    Pedagog: 

 

Deltagare Flickor Pojkar 

   

 

 

 

 

 

Lek/situation: 

 

 

 

Konversation/ord/röstläge: 

 

 

Fri lek   

Styrd lek   


