
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flickor och pojkars lek 
 

- en studie kring lek ur ett genusperspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handledare: Författare: 
 Marie-Louise Hjort Jenny Nyman 
  Sofia Tannus-J 

 

 
 

Lärarutbildningen 
Examensarbete 

Hösten 2004 





 

Flickor och pojkars lek 
 

- en studie kring lek ur ett genusperspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Uppsatsen handlar om flickor och pojkars innelek i åldern 4-6 år. Vi behandlar först 

vad forskning och litteratur säger om lek i ett genusperspektiv därefter redovisar vi 

våra problempreciseringar som är:   

• Hur leker flickor och pojkar?  

• Hur utspelar sig leksituationerna och dess innehåll?  

• Finns det likheter och olikheter i flickor och pojkars innelek?  

Vårt resultat har vi fått med hjälp av observationer. Vi har använt oss av en kvalitativ 

metod och tagit hjälp av videokamera samt papper och penna. Det vi sett i stort i vårt 

resultat är att flickors lek består av familjelekar och lekar med vårdande tema. 

Pojkarnas lek består av konstruktionslekar där regler står i fokus. Vi såg även att 

barnen lekte könsblandat. 

 
 
 
Ämnesord: Förskola, förskoleklass, genus och lek    
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1. Inledning 
Vi är två studenter från Kristianstad Högskola som började på lärarutbildningen Ht- 01. 

Vi har läst inriktningarna Lek, utveckling och lärande, och Fritid och skola i ett 

helhetsperspektiv. 

 

1.1 Bakgrund 
Under åren 2003/2004 läste vi kursen Lek i pedagogiska miljöer. Där väcktes intresset 

för flickor och pojkars lek. Därför har vi valt att fördjupa oss och söka mer kunskap om 

detta ämne. När man pratar om flickor och pojkars lek, pratar man ofta om att flickor är 

lugna och leker med dockor och pojkar är vilda och leker med bilar (Wahlström, 2003). 

Detta är även den uppfattning som vi får från VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och 

från diskussioner på Högskolan i Kristianstad. Under de tidigare åren i ett barns liv 

skapas deras könsidentitet (http://www.jamstalldforskola.gov.se) och leken är ett viktigt 

verktyg för att skapa den. Vi tycker att det är viktigt att ha en öppen syn på flickor och 

pojkars lek. I Lpfö 98 står det:  

 
 Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 

skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller (s. 8).  
 

1.2. Syfte  
Syftet med arbetet är att studera flickor och pojkars lek i åldern 4-6 år.  

Vi tycker det är viktigt att ha kunskap om barns lek ur ett genusperspektiv när man 

kommer ut i den pedagogiska verksamheten. Leken är en viktig och naturlig del i barns 

liv. I Lpfö 98 står det: 
 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet (s. 9). 

 

För att uppnå detta måste man som pedagog få insikt och kunskap i hur flickor och 

pojkars lek fungerar. 
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1.3. Avgränsning 
Vi kommer att fokusera på barnens innelek p.g.a. begränsad tid och vi tror dessutom att 

det är lättare att studera inneleken. Vi har valt att begränsa oss till åldern 4-6 år på 

barnen, av den andledning att en av oss ska bli förskollärare och en ska bli 

fritidspedagog. På så sätt innefattar arbetet barn från båda ”åldersgrupperna”. 

 

1.4. Uppsatsens fortsatta uppläggning 
I kapitel 2 kommer vi att ta upp litteratur och forskning som berör flickor och pojkars 

lek. Därefter kommer vi i kapitel 3 att ta upp tillvägagångssättet i våra observationer 

samt varför vi valde att göra våra urval. I kapitel 4 kommer vi att redovisa resultatet av 

våra observationer. Efter det följer en diskussion i kapitel 5 där vi kopplar våra 

observationer med vår litteraturdel (kap. 2) samt reflektioner över resultatet. Vi avslutar 

arbetet med en sammanfattning. 
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2. Litteraturgenomgång 
Här kommer vi att presentera två olika synsätt på barn, det utvecklingspsykologiska och 

det sociokulturella perspektivet. Efter det kommer vi att presentera könskoder som har 

dessa två synsätt som centrala delar. 

 

2.1. Lekteorier 
Två teoretiska perspektiv som dominerat i förskolan är det utvecklingspsykologiska och 

sociokulturella.  

 

2.1.1. Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

Det utvecklingspsykologiska perspektivet har länge dominerat i förskolan och starkt 

påverkat sättet att se på barn, lärande och uppfostran. Även om bilden har varierats, så 

har uppfattningen om att barnet är en naturvarelse varit densamma. Man utgår från 

barnets inre för att få en förklaring till barns beteende. I det utvecklingspsykologiska 

perspektivet ser man det enskilda barnet utifrån den vuxnes perspektiv. Synen på barn 

präglas av styrning och kontroll. Det är barnet som ska anpassa sig, forma sig och 

förändra sig för att passa in (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). 

 

Med detta synsätt är barnet ett naturbarn och dess kompetenser och kreativitet en del av 

dess inre. Detta betyder att barnets kompetenser kan förbli osynliga genom att man inte 

utmanar det. Om man utgår från den vuxnes perspektiv blir det en aktiv vuxenroll. 

Barnet lär sig att göra som den vuxne (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). 

 

Piaget och Erikson är två av utvecklingspsykologins förgrundsfigurer. Det som 

utmärker dem är att de delar upp leken i stadier. Piagets syn på utveckling är att det 

sociala och kulturella har mindre betydelse (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). 

Piaget menade även att det mänskliga intellektet nådde ett stadium då det var fullt 

utvecklat (Säljö, 2000). Konsekvenserna av det utvecklingspsykologiska perspektivet 

blir att flickor och pojkar anpassar sig till rådande könsmönster. Piaget menar att barnet 

är neutralt och att barnet gör som den vuxne.  
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2.1.2. Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som blir alltmer gällande i den 

pedagogiska debatten och det förknippas och har sin utgångspunkt hos Vygotskij 

(Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). Han menar att leken blir för barnet det 

viktigaste för att utveckla en medvetenhet om världen. Leken har varit barnets sätt att 

lära sig det sociala livet (Lindqvist, 1996). Det finns tre centrala begrepp i ett 

sociokulturellt perspektiv och de är: kontext, mediering och kommunikation. Relationen 

mellan individ och omgivning betonas i detta perspektiv. Det finns en ömsesidighet 

mellan hur samhället fungerar och hur individer agerar i speciella sammanhang. När 

Löfdahl (2002) pratar om kontext menar hon det sammanhang där något utspelar sig. 

Med mediering menas att vårt tänkande och våra föreställningar har växt fram ur och är 

färgade av vår kultur och de intellektuella och fysiska redskap som är delar av vårt 

samhälle (Säljö, 2000). Medierande handlingar är att hantera verkligheten med hjälp av 

dessa redskap. Den fysiska lekmiljön på en förskola har olika betydelser då olika rum 

har inretts för olika lekar (byggis, dockis). Löfdahl (2002) menar att det sociokulturella 

synsättet på leken är att barns lekar är påverkade av vår kultur och barn omformas av 

leken och det sätt som de använder de redskap som tillhandahålls av vår kultur, 

samtidigt som de skapar något nytt. 

 

Kommunikationen mellan människor är en väsentlig del i ett sociokulturellt perspektiv 

(Löfdahl, 2002). Säljö (2000) menar att orden verktyg eller redskap har stor betydelse. 

Med verktyg eller redskap menas både språkliga och fysiska resurser. Genom 

kommunikation skapas resurser och de förs även vidare genom kommunikation och 

detta menar Säljö är grundtanken i det sociokulturella perspektivet. Det är genom 

kommunikation som man som individ blir delaktig i kunskaper och färdigheter. 

 

Säljö (2000) menar att det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor 

formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder de redskap som 

tillhandahålls av kulturen (Kultur= idéer, värderingar, kunskaper). 
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Emilson hänvisar till Pramling-Samuelsson som menar att lärarens roll i det 

sociokulturella perspektivet blir att stödja, möta och utmana barnet, det innebär att man 

måste vara ”här och nu” och vara intresserad av barnets handlingar och funderingar 

(Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). Konsekvensen av det sociokulturella 

perspektivet blir att barnet påverkas av den kultur de lever i. Barnet reproducerar gamla 

mönster i samhället samtidigt som de skapar nya. Detta gör att barnet återger gamla 

könsmönster men också skapar nya. Barnet är med och konstruerar sitt eget kön i leken. 

 

I vår undersökning är vi inspirerade av det sociokulturella perspektivet.  

 

2.2. Kön och lek 

Inom könsforskningen har begreppen varierats. Begreppet könsroll som fortfarande 

används utvecklades under 1950- talet. Med könsroll menades att kön var något som var 

inlärt vilket betydde att det även var föränderligt. Det var inte bara natur utan också 

kultur (Tallberg Broman, 2002). Ordet genus är den svenska motsvarigheten till 

engelskans gender (Vallberg Roth, 1998). Begreppet genus utvecklades under 1970- 

talet (Tallberg Broman, 2002). Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska 

kön. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala format oss till. Begreppet genus 

fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad 

som anses vara kvinnligt och manligt (Svaleryd, 2002). Med ordet kön menas den 

biologiska kroppen (http://home.tiscali.se). 

 

2.2.1. Könskoder i förskolans läroplan 

Särartsbetonad samkod 

Mellan 1840- och 1940-talet var det en särartsbetonad samkod som fanns i förskolan. 

Fröbel var den teoretiker som dominerade och det var mestadels kvinnor som skrev 

Fröbelanknutna planer för pojkar som stora ”byggare” och flickor som små 

”husmödrar”. Byggis var maskulint relaterat och dockis var feminint relaterat. Flickor 

och pojkar skildes åt. Att personalen var kvinnodominerad var en självklarhet. Enligt 

idealbilden var det mannen som var försörjare och kvinnan var maka och mor 

(Vallberg-Roth, 1998). Lärarinnan skulle vara ett fruntimmer som var gudfruktig, älska 

barn, vara ordentlig, snygg och till sist tålig. Hon fick inte missbruka Guds heliga namn 

och hon skulle vara bestämd och beslutsam. Arbetet skulle följas enligt en plan till 
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punkt och pricka. Syftet med dess lärarinnor var att ge barnen en moralisk omvårdnad 

och lära, samt ge dem fysiskt och intellektuellt anpassade ”övningar” (Vallberg Roth, 

2002).  

 

Könsneutral likhetskod 

Mellan 1950-talet till mitten av 1980-talet var det en könsneutral likhetskod som fanns 

på förskolan. Piaget var den teoretiker som dominerade (se 2.1.1.) och det var en 

psykologisk vetenskap som dominerade. Förskolan förändrades till att bli könsneutral 

dvs. lika för alla. Även manlig personal fanns nu. Rummen blev könsneutrala, man hade 

istället aktivitetsstationer för bl.a. bygglek i lekhallar. Nu betonades kvinnors likhet med 

männen. Skillnaderna mellan kvinna och man tonades ned för att ge kvinnor samma 

rättigheter som män. Flickor och pojkar skulle uppfostras lika (Vallberg-Roth, 1998).  

Piaget menar att könsidentiteten är resultatet av det som barnet upplever från sina 

erfarenheter. Barnets tankesätt förändras ju äldre barnet blir. Upp till fyra års ålder tror 

barnet att de kan byta kön hur de vill men i sex-sju årsåldern inser de att man är 

antingen flicka eller pojke (Rithander, 1991). Aktiviteterna i förskolan skulle vara 

könsneutrala, de skulle då bättre kunna tillfredsställa det individuella barnets 

utvecklingsnivå och aktivitetsbehov. Det var Fröbels tankar om byggorienterade 

material som levde vidare under denna könsneutrala likhetskod (Vallberg- Roth, 2002). 

 

Pluralistisk könskod 

Från slutet av 1980-talet till nutid är det en pluralistisk könskod som finns i förskolan. 

Den manliga personalen är ej längre synbar. Från att ha haft en enkel och entydig 

uppfattning kring genus och kön, gick man nu till en mångfacetterad och komplex 

uppfattning. Reflektionerna kring genus och kön är i ständig rörelse. Man har inte 

längre en riktning kring könsforskning utan flera stycken. Piaget och Fröbel är de 

teoretiker som först dominerade men nu dominerar det sociokulturella perspektivet, vars 

grundare är Vygotskij (se 2.1.2.) (Vallberg-Roth, 1998). Inom denna period bygger 

teorierna på barnets perspektiv. Några av de mest kända teoretikerna i denna period i 

Sverige är Olofsson, Lindqvist, Pramling Samuelsson och Säljö. Pedagogen/läraren har 

en roll i form av handledare, en reflekterande praktiker. Läraren kan i det 

sociokulturella perspektivet beskrivas som en slags mediator mellan den fiktiva världen 

och vekligheten. I den pluralistiska synen ligger fokus på vad olika barn lär i olika 

situationer. Barnen utgår från sin egen planering där de planerar sin nivå på arbetet. Det 
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livslånga lärandet genomsyrar denna period och här kan även vuxna lära av barn 

(Vallberg Roth, 2002).   

 

2.2.2. Flickor och pojkars lek 

När flickor leker tillsammans med andra flickor leker de oftast i par eller i mindre 

grupper. De leker då gärna familjelekar med mamma-pappa-barn eller lekar med ett 

omvårdande tema som t.ex. sjukhus, djur, barn eller servicelekar som affär (Graf m.fl. 

1991; Kvalheim, 1981; Olofsson, 2001; Rithander, 1991).  

 

När pojkar leker tillsammans med andra pojkar leker de oftast i stora grupper. Deras 

lekar innehåller äventyr och faror, de jagar varandra, leker konstruktionslekar och leker 

gärna med rörliga ting såsom cyklar och bilar (Graf m.fl. 1991; Kvalheim, 1981; 

Olofsson, 2001; Rithander, 1991; Sandquist, 1998). I pojkarnas lek spelar regler och 

rättvisa en stor roll. De är alla överens om att reglerna ska hållas (Graf m.fl. 1991; 

Rithander, 1991; Sandquist, 1998). Viktiga ledaregenskaper hos pojkarna är styrka och 

mod men även makt är viktigt. Förmågan att leda lekar och vara påhittig är även det 

viktiga ledaregenskaper (Graf m.fl. 1991; Kvalheim, 1981; Olofsson, 2001; Rithander, 

1991). Flickors ledarförmåga grundas på deras förmåga att ha fantasi och kunna leda 

leken (Odelfors, 1998; Olofsson, 2001). 

 

Flickor och pojkars lek tränar dem på olika egenskaper och färdigheter. Flickorna tränar 

sig på finmotorik, kreativitet, koncentrationsförmåga, känslighet m.m. Pojkarna tränar 

sig i grovmotorik, vetgirighet, mod, styrka m.m. Pojkarnas lek tar ofta stor plats och är 

högljudd och blir därför ofta uppfattad som negativ, därför blir den oftast bromsad, 

stoppad eller avledd (Rithander, 1991). Att flickor och pojkars lek tränar dem på olika 

saker beror på att de vuxna har olika förväntningar och färdiga bilder på hur flickor och 

pojkar ska vara. Detta gör att de får olika kunskaper, egenskaper och färdigheter 

(Sandquist, 1998). Olofsson (2001) skriver att flickors lek tränar dem i att handskas med 

en intim och emotionell värld. Detta gör att de kan skaffa sig en buffertzon mot 

verkligheten där de i leken kan bearbeta sina problem. Denna buffertzon saknas i 

pojkarnas lek, därför lever pojkarna ut sina problem på ett mer aggressivt sätt istället för 

i leken. 
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När barn leker tillsammans leker de helst med barn av samma kön, flickorna leker helst 

med flickor och pojkar leker helst med pojkar (Odelfors, 1998; Rithander, 1991; 

Sandquist, 1998: Svaleryd, 2002). Olofsson (2001) skriver att det är vanligt att de vuxna 

uppmuntrar flickor att leka med flickor och pojkar att leka med pojkar. Detta förstärks 

av att flickor och pojkar har olika leksaker. Kvalheim studerade förskolebarn och fann 

att i 70 % av fallen var det ren flick- och pojklek och i de resterande 30 % lekte de 

tillsammans. De gånger då de lekte tillsammans lekte de mest vad Kvalheim (1981) 

kallar för ”laglekar”, t.ex. tjuv och polis. Dessa lekar leddes vanligen av pojkarna i 

gruppen. Flickorna deltog även de som polis eller tjuv, några av tillfällena var de 

mammor åt tjuvarna eller passade tjuvarna. De lekte även lekar som leddes av flickorna. 

Dessa lekar dominerades av mamma-barnlekar. Pojkarna var oftast med som hund, vakt 

eller lillebror. Graf m.fl. (1991) menar att flickor gärna beskyddar och uppfostrar 

pojkarna. Därför får pojkarna en roll som busunge eller baby och flickorna får rollen 

som mamma som tar hand om dem.  

 

Löfdahl (2002) är en av de forskare som anser att flickor och pojkar leker mycket 

tillsammans, men de har olika favoritteman. Flickorna gestaltar gärna makt och 

maktlöshet medan pojkarna gärna gestalter spänning och äventyr. När flickor och pojkar 

leker tillsammans är det framförallt pojkarnas favoritteman som gäller. Även om det 

tycks som om flickorna dominerar pojkarna i den gemensamma leken och talar om för 

dem hur de ska bete sig. Även Godée  (1993) skriver att under de första fyra, fem åren 

verkar det inte ha någon betydelse om lekkamraten är en pojke eller flicka. 

  

Precis som valet av lekar är valet av leksaker könsbundet (Rithander, 1991). Flickor och 

pojkar fostras till att föredra olika leksaker. Forskare menar att skillnaderna på 

leksakerna är så stora att de inte bara påverkar deras könsuppfattning utan även deras 

intellektuella förmågor. Men det dröjer till fem-sex årsåldern innan de är helt säkra på 

vad som är skillnaden med flick- respektive pojkleksaker (Sandquist, 1998). Almqvist 

(1991) skriver att leksaker i alla tider varit uppdelade i flick- och pojkleksaker. Hon 

menar att skillnaderna på leksakerna återspeglar kvinnor och mäns roller i samhället. 
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Flickor och pojkar befinner sig oftast i olika rum eftersom olika rum lämpar sig för 

olika aktiviteter. Flickorna befinner sig oftast i dockvrån, pyssel-/matrummet eller där 

de vuxna befinner sig. Pojkarna finner man oftast i lekrummet eller rum där de kan 

hoppa eller bygga (Rithander, 1991). Kvalheim (1981) fann att barnen oftast fanns i 

hela huset. Däremot dominerade flickorna i dockvrån och pojkarna dominerade i 

lekrummet för mer aktiva lekarna.  

 

Vuxnas förhållningssätt till flickor och pojkar 

Redan på BB kan man uppmärksamma stora skillnader på föräldrarnas bemötande 

gentemot sin flicka respektive pojke. Flickan blir ”liten och ynklig” medan pojken blir 

”tuff och högljudd” (Graf m.fl. 1991). 

 

Att det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar stärks varje gång vuxnas 

förväntningar får oss att behandla flickor och pojkar olika. Genom att göra det bidrar vi 

till att upprätthålla diskriminerande mönster. Vi förväntar oss att flickor ska ge upp sin 

vilja till förmån för andra och undvika konflikter medan vi förväntar oss av pojkar att de 

ska ha en stark vilja och vara lite bråkiga (Wahlström, 2003). 

  

Eftersom omgivningen behandlar flickor och pojkar olika och sätter ”könsetiketter” på 

barnet (söt flicka, tuff pojke) lär vi barnet vad som är könstypiskt och vilket kön de 

tillhör. De vuxna förstärker detta genom att påverka den fysiska miljön, genom val av 

färger, leksaker och inredning. Barn gör som vi gör. De lär sig vad det innebär att vara 

flicka eller pojke (Rithander, 1991). 

  

När man kommer första dagen till skolan och får veta av fröken att alla spelar 

innebandy, även flickorna och man behöver dessutom inte vara duktig. Då har man av 

den vuxne fått veta att pojkar spelar innebandy för att det är ”rätt” och att flickor är 

sämre på innebandy för att det är ”rätt”. Elvin-Nowak och Thomsson  (2003) menar att 

vårt budskap till barnen är att:  
 

Bli vem du vill, se ut hur du vill och välj hur du vill, 

men se samtidigt till att du är rätt, ser rätt ut och väljer rätt 

(s. 120). 

 



 13

Detta är ett finkänsligt sätt att säga att du måste anpassa dig livet igenom.  

 

De vuxnas närvaro eller frånvaro påverkar barnens sätt att samspela med varandra. 

Främst de äldre barnen uppskattar de vuxnas frånvaro, då de får ett mer fritt utrymme. 

Men de vuxnas närvaro kan i många fall vara ett stöd för barnen i deras lek (Odelfors, 

1998). Idag finns det främst två forskare som har sitt fokus på lek i Sverige, Olofsson 

och Lindqvist. De har utvecklat två olika lekpedagogiska arbetssätt. Det stora som 

skiljer dessa två åt är var de har sin utgångspunkt. Olofssons lekpedagogik går under 

namnet ”den fria lekens pedagogik”. Den bygger på att man ger barnen tid för lek, stör 

leken så lite som möjligt och att vuxna deltar i leken med barn (Olofsson, 1996). Hon 

menar att den vuxne ska närvara antingen aktivt eller intresserat sitta i närheten 

(Olofsson, 1993). I Lindqvists lekpedagogik är det fantasi och skapande ämne som är 

utgångspunkt. Lekteman skapar en gemensam lekvärld och här gestaltar de vuxna olika 

figurer (Lindqvist, 1996). 

 

2.3. Problemprecisering 
Det vi specifikt vill fokusera på i vår undersökning är:  

• Hur leker flickor och pojkar?  

• Hur utspelar sig leksituationerna och dess innehåll?  

• Finns det likheter och olikheter i flickor och pojkars innelek?  
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3. Metodologiska utgångspunkter 
Här presenterar vi metod, urval, genomförande, bearbetning och etiska överväganden av 

vårt material. 

 

3.1. Kvalitativ metod 
Vi kommer att använda oss av kvalitativ forskning p.g.a. att våra problempreciseringar 

besvaras bättre med hjälp av kvalitativ metod än med kvantitativ. Vi tror att vi med 

hjälp av kvalitativ metod kan förstå och analyserar helheter (Patel & Davidson, 1994). 

För att ta reda på de frågor som vi ställer ska vi observera barns innelek med hjälp av 

videokamera samt papper och penna. Målet är att påvisa de kvaliteter som karaktäriserar 

flickor och pojkars innelek (Eneroth, 1984). 

 

3.2. Urval 
Vi kommer att göra våra undersökningar och observationer i en förskola och en 

förskoleklass, då vi vänder oss till åldern 4-6 år.  Barn markerade med • är med i våra 

observationer. 

 

Förskolan har två stora rymliga rum. Det finns ”dockis” och en målarhörna. Ett av 

rummen fungerar som kök med köksbord och dylikt. Det andra rummet fungerar som 

samlingsrum, där de har samling och andra styrda aktiviteter. Verksamheten är styrd 

och planerad under förmiddagarna, medan barnen har fri lek under eftermiddagarna. 

Personalen som arbetar på förskolan är två utbildade förskollärare, Margareta och Elsi. 

Barnen som finns med i förskolan heter: 

  Pelle 5 år•  Niklas 4 år•  Maria 5 år•  

  Sara  4 år•        Petra 5 år•  Fredrik 4 år•        

  Sandra 5 år•  Johan 4 år•  Anna 4 år•        

  Micke 5 år•  Olle 5 år•  Daniel 4 år•        

  Max 4 år         Linn 4 år         Ola 5 år         

  Helena 5 år  
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Förskoleklassens innemiljö har ett stort allrum med två små anslutande rum i form av 

”dockis” och ”byggis”. Allrummet fungerar som samlingsrum där de har allt material 

samt bord och stolar. I verksamheten finns det en styrd aktivitet på morgonen, resten av 

tiden är det fri lek. Personalen som arbetar i förskoleklassen är en utbildad 

fritidspedagog samt en outbildad vikarie, Eva och Pia. Barnen som finns med i 

förskoleklassen heter: 

  Josefine 6 år•        Lisa 6 år•        Louise 6 år•        

  Patrik 5 år•       Lars 5 år•        Ali 6 år•        

  Karl 5 år•        Martin 6 år•        Tobias 6 år•       

  Karin 6 år        Therese 5 år        Jennifer 5år       

  Hugo 6 år        Hannes 6 år        Lucas 6år       

  Nadja 6 år        Lydia 6 år 

 

  3.3. Genomförande 

Som vi nämnde innan kommer vi att använda oss av videokamera samt papper och 

penna när vi observerar barnens innelek. När vi filmar barnen och deras lek kommer vi 

att försöka smälta in så mycket som möjligt i deras lekmiljö, för att få en så trovärdig 

bild som möjligt. Våra observationer gjordes under vecka 37-42 2004. När vi samlade 

in vårt material var vi ute i verksamheten under en hel dag. Vi använde oss av två 

videokameror så vi filmade samtidigt båda två. Alla observationer gjordes tillsammans.  

 

3.4. Bearbetning 

När vi bearbetar vårt filmmaterial kommer vi att upprepande gånger titta på filmen med 

utgångspunkt i våra problempreciseringar, samt anteckna. Detta gör vi tillsammans för 

att ”fyra ögon ser mer än två”. Vi kommer efter varje film att diskutera innehållet 

tillsammans. När vi ska besluta vilket material vi kommer att använda utgår vi från vårt 

syfte och våra problempreciseringar.   
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3.5. Etiska övervägande 
Vi har under vår observation gjort följande etiska överväganden: 

 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en 

vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga 

risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje 

person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas 

(www.vr.se). 

 

Vi har fingerat alla namn på personer som deltar i vår undersökning. Vi har även 

avidentifierat personerna ifråga, för att uppgifterna inte ska få några negativa 

konsekvenser nu eller i framtiden. 
 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom 

inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) 

(www.vr.se). 

 

Vi har lämnat ut samtyckeslappar till samtliga föräldrar/vårdnadshavare där de tog del 

av information om vad och varför vi skulle observera. Samt hur vi skulle bearbeta och 

använda oss av informationen. Vi frågade även de berörda barnen om vi fick filma deras 

lekar. 

 
Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (www.vr.se). 

 

Vårt insamlade material har vi använt på ett etiskt korrekt sätt. Det har enbart använts 

som observations material till vårt arbete. Det har eller kommer inte att visas för någon 

obehörig. Materialet kommer att förstöras efter arbetets slut. 
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4. Resultat 
De lekar som ingår i materialet är tre könsblandade lekar, tre flicklekar och tre 

pojklekar. Det har varit svårt att samla in filmmaterial eftersom alla inte givit sitt 

medgivande till att filmas.  

 

Det vi sett när vi bearbetat våra observationer på flickor och pojkars lek är att de lekte 

tillsammans. Men vi såg även att flickor lekte med flickor och pojkar med pojkar. Vi 

såg även i våra observationer att pedagogerna inte var med och lekte under den fria 

leken.  

 

4.1. Flickor och pojkars gemensamma lek 
När de lekte tillsammans var det bara en pojke eller flicka som gick in i det andra könets 

lekar. När flickor och pojkar lekte tillsammans kunde vi se att det i två av lekarna var 

flickorna som dominerade i innehåll och tema i lekarna, även när flickorna var i 

minoritet. På förskolan kunde vi se att barnen inte var så fokuserade på könet när de 

valde lekkamrat, medan barnen i förskoleklassen var mer inriktade på lekkamratens 

kön.  

 

Exempel 1 
Fyra pojkar (4-5 år) leker med plast djur (dinosaurier, lejon), djuren börjar slåss och pojkarna pratar om 

hur man ska göra med djuren. Maria (5 år) kommer in i leken och styr sedan leken till en familjelek. Hon 

sätter sig bland pojkarna, tar ett djur och gömmer bakom ryggen och frågar sedan: 

 

Maria: Är det pappan? 

Pelle: Vilken är pappa? 

Maria: Det är nog han. (pekar på en dinosaurie) 

Niklas: Nää. 

Maria: Vilken tycker du? 

Pelle: Nån av domma. (pekar på ett gäng djur) 

Maria: Då får denna vara mamma. (hon tar fram det djur som hon gömt bakom ryggen) 

 

Pojkarnas djur jagar och dödar andra djur, medan Marias djur går runt med ett barn på ryggen. Hon 

stoppar pojkarnas lek och säger att djuren som står på led är husdjur. Sedan följer hon med pojkarnas djur 

ut och jagar. Pelle berättar att en bebis har dött, Maria går fram med mamman som bär upp bebisen på 

ryggen och då lever den igen. 
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När Maria kommer in i leken som en minoritet, styr hon medvetet leken till att bli en 

familjelek genom att fråga vem pappan är. Detta gör hon för att få ett innehåll i leken 

som intresserar även henne. Pojkarna accepterar att flickans familjelek går in i deras lek, 

då de kan fortsätta sin lek med att jaga. Detta gör att båda könen får behålla sina 

intressen i leken vilket gör att leken får en mening för både flickan och pojkarna. Detta 

gör även att de kan leka tillsammans vilket de tycker om utan att ha samma mål med 

leken. Flickan tar en vårdande roll i leken medan pojkarna fortsätter med sin lek om att 

jaga. Vi kan se att leken blir mer innehållsrik när hon tillför ett mamma-barn tema i den 

redan befintliga leken. 

 

Exempel 2 
Sara (4 år) och Fredrik (4 år) leker i dockis. De har roller i form av kung och drottning, tillsammans har 

de en liten bebis (docka). När de förbereder leken genom att duka fram tallrikar m.m. kommer Petra (5 år) 

in och vill vara med. Sara vill inte att Petra ska vara med och börjar argumentera emot och Petra tvingar 

sig in i leken. Kungen och drottningen sitter vid matbordet och äter. Då tar Petra och dukar fram till sig, 

sätter sig ner och säger att hon också är drottning. Sara protesterar medan Fredrik säger att båda kan vara 

drottningar. Detta är inte Sara nöjd med utan hon försöker att frysa ut Petra ur leken. Leken fortsätter med 

att de sitter och äter och Sara ger bebisen medicin. Efter en liten stund säger Fredrik: 

 

Fredrik: Jag vill inte leka mer i dockis, ska vi plocka undan? 

Sara: Nej! 

Fredrik: Jag vill inte leka mer. 

Sara: Vi skulle först äta klart. 

Fredrik: Bara en liten stund till, för jag har ätit klart jag. 

(Fredrik fortsätter att tjata om att han vill plocka undan, flickorna fortsätter att äta och ignorerar honom. 

Sara börjar plötsligt småprata med Petra om middagen.) Efter en stund säger Fredrik: 

Fredrik: Matar du bebisen, så plockar jag undan? 

(Han börjar plocka undan, Sara sitter kvar och matar bebisen. Petra avslutar leken och går där ifrån.)  

Sara: Det är bara lite kvar. 

Fredrik: Nu räcker det! 

Sara: Nu ska vi på kalas. 

Fredrik: Men jag leker inte. 

Sara: Men vi ska bara på kalas! 

Fredrik: Nej, nej. 

Sara: Men sen slutar vi efter kalaset, vi stannar inte så länge! 

 

Leken slutar med att Fredrik följer med Sara på kalas. 
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I denna lek kan vi se att Sara är mycket dominerande och styr leken som hon vill ha 

den. När Fredrik inte vill leka längre försöker Sara para ihop sig med Petra. För att 

förhindra honom att lämna leken ignorerar de honom. Genom detta låter de inte honom 

lämna leken. Sara styr honom mot hans vilja vilket gör att han följer med henne på 

kalaset. Eftersom Sara antagligen styr leken för mycket kan detta vara en möjlig orsak 

till att Fredrik vill lämna leken och att Petra lämnar leken efter en kort stund. Vi kan 

även se att det är en typisk ”flicklek”. 

 

Exempel 3 
I denna lek var det Anna (4 år) och Johan (4 år) som drev runt i lokalen. De började naturligt leka med 

varandra. De gick tillsammans in i ”dockis” för att hämta vars en leksaks kniv. Då säger Anna: 

 

Anna: Vi dödar rävar! 

Johan: Ja i fönstret! 

 

De sätter sig sedan i fönsterkarmen, där de tittar ut. Nu dödar de inte bara rävar, utan allt som rör sig 

utanför fönstret så som bussar, fåglar, vaktmästare och träd m.m.   

 

Johan: En fågel! ( Anna börjar att skjuta) 

Anna: Pang, pang! 

Johan: NEJ! Skjut inte den. 

Anna: Man får skjuta dom små. Pang, pang. 

Johan: Han där blev träffad. (visar på huvudet) 

Anna: Ja, och han blir osså träffad. Pang, pang. 

Johan: Åh där kommer gräsklipparen. 

Båda: Pang, pang! 

 

Här ser vi att barnen lekte tillsammans utan att fokusera på kön. De var samstämmiga i 

leken och ingen hade huvudroll. I leken kan man se att barnen får ett gemensamt 

innehåll. När de leker tillsammans är de jämlika och lyssnar och tar tillvara på varandras 

förslag och idéer.  

 

4.1.1. Analys 

Som vi skrev i litteraturgenomgången menar Löfdahl (2002) att flickor och pojkar leker 

mycket tillsammans men att de har olika favoritteman. Detta såg vi i våra observationer. 

Hon skriver även att det oftast är pojkarnas teman som dominerar i deras gemensamma 

lek. Men i våra observationer kunde vi se att det var flickteman som dominerade. Men 
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vi såg att pojkarna lättare kunde anpassa sig och låta flickornas lektema gå in i deras 

lektema. Graf m.fl. (1991) menar att flickor gärna beskyddar och uppfostrar pojkarna. 

Detta kan vara en orsak till att flickorna inte har lika lätt att anpassa sitt lektema till 

pojkarnas. Löfdahl (2002) skriver också att det är flickorna som dominerar pojkarna i 

den gemensamma leken och talar om för dem hur de ska bete sig. Detta kunde vi se i 

exempel 2, där Sara tvingar med Fredrik på kalas fast att han inte vill.  

 

4.2. Flickors lek 
När det var ”flicklek” var det 2-3 flickor som lekte tillsammans. När de lekte var det 

med dockor i ”dockis” där spisen hade en central roll. När flickorna lekte var det 

familjelekar med fokus på omvårdnad och mat. I deras lek tillsammans såg vi en ledare 

som styrde leken. I familjelekarna såg vi att den som ledde leken hade rollen som 

mamma.  

 

Exempel 4 
Tre flickor (6 år) leker tillsammans inne i ”dockis”. Josefine var lillasyster, Louise var storasyster och 

Lisa var mamma. De hade även en docka som var bebis. Mamman var ute och raggade kunder till deras 

restaurang. 

 

Josefine: Storasyster. 

Louise: Ja. 

Josefine: Nu ska hon bada va? (tar upp bebisen från sängen) 

Louise: Ja. 

Josefine: Nu ska du bada. (trallar) 

(Josefine tar av bebisen alla kläder, då kommer Lisa in i rummet) 

Josefine: Oj vad du har bajsat i blöjan. Mamma får jag ta på lillasyster en blöja, får jag det? 

Lisa: Jag är mamman och Louise är storasyster. 

Josefine: Ja men får jag ta på henne blöjan? 

Lisa: Nej för du är liten, Louise är storasyster så hon får göra det. 

Josefine: Men nu har jag växt och växt och blivit stor, jag vill inte vara en liten syster! När vi jobbar i 

restaurangen vill jag vara den i kassan. 

Lisa: Nån måste också laga mat. 

 

Leken fortsätter med att de lagar mat och restaurangen öppnar. Telefonen ringer: 
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Josefine: Hej, hej och välkommen till restaurang…. Vad heter restaurangen Lisa? 

Lisa: Restaurang Porkli. 

Josefine: Hej och välkommen till vår restaurang. Mamma, mamma, mamma, mamma….. 

Lisa: Ja vad é det? 

Josefine: Det är telefon till dig, det är nån sån. 

Lisa: Ja jag kommer. Hej, bla, bla, bla, bla goodbye! 

 

I denna lek är det tre flickor som leker en familjelek. De båda systrarna är fokuserade på 

att ta hand om den lilla bebisen. När mamman sedan kommer in i bilden tar hon över 

leken. Detta gör att lillasyster tröttnar på att vara liten. Hon vill ha mer makt i leken 

eftersom hon inte får göra någonting som lilla syster. Hon växer och blir stor och vänder 

då leken till att fokusera på restaurangleken. I denna lek kan man se att Lisa inte leker i 

roll utan går ur för att svara på frågor m.m.  

 

Exempel 5 
Sara (4 år) och Sandra (5 år) leker med ett dockhus inne i målarhörnan. Framför huset har de ställt upp 

My Little ponyhästar och dockor. Sara sitter vid dockhuset och möblerar det. Sandra säger då: 

 

Sandra: Titta mycket jag har handlat. Jag går och handlar mer. Så, nu ska jag ta min skolväska på. 

Skolväska! Jag går här och handlar. 

Sara: Jag ska också handla. 

 

Båda flickorna går iväg med sina dockor. Sara kommer tillbaka med en möbel till dockhuset. 

 

Sara: Den måste ju passa. (trycker in en möbel i huset) 

Sandra: É det nån som ser soppe grytan? (sträcker en gryta till Sara) Någon som vill ha soppa? 

Sara: Ja. 

Sandra: Eller mamma jag är hemma, jag har köpt soppa. Jag har köpt ny soppe gryta. Mamma var är 

vår bebis? Var é bebisen mamma? Titta mamma, jag går hem med bebisen och lägger den i 

sängen. 

Sara: Nä, det var inte dennes säng. 

Sandra: Mamma, jag har handlat en ko och en häst. 

 

Båda flickorna promenerar runt i dockhuset med vars en docka. Leken bryts när de börjar leta efter en sak 

som de blivit av med. 

 

Leken är en familjelek med en mamma, barn och bebis som fokuserar på att handla. Vi 

kan se att Sandra är den som mest står för handlingen i leken.  
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Exempel 6 
Sara (4 år), Petra (5 år) och Maria (5 år) står i målarhörnan runt ett dockhus med vars en My Little 

ponyhäst. Då säger Petra till Maria: 

 

Petra: Vad har hänt med dig? Maria är du sjuk? 

Maria: Va? 

Petra: Är du sjuk? 

Maria: Ja, det é jag. Gå ut från mitt rum! 

Petra: Hjälp mig till och med. (sträcker fram sin häst till Marias häst) Varför är alla här? För att du 

är sjuk? Jag måste ringa till doktorn. 

Maria: Du kan gå här ifrån, gå! 

Petra: Hallå! (pratar i en telefon) 

Maria: Jag har låst mitt rum! 

 

Nu går flickorna till vars ett rum i dockhuset. Då säger Petra: 

 

Petra: Här é mitt rum, här é mitt rum! 

Maria: Mamma, mamma jag är frisk nu. Jag kan vara ute och leka på skolgården! 

 

Här avslutas leken för nu är det tid att städa och äta middag för flickorna. 

 

I den här leken kan vi se att det är ett vårdande tema. Maria är sjuk och Petra vill ta 

hand om henne genom att ringa till doktorn. Maria har rollen som ett argt och busigt 

barn som inte vill bli omhändertaget.   
 

4.2.1. Analys 

I litteraturgenomgången är många forskare överens om att flickor oftast leker i par eller 

mindre grupper och att de gärna leker lekar med vårdande tema och familjelekar 

(Kvalheim, 1981; Olofsson, 2001; Rithander, 1991). Detta ser vi i exempel 4 till 6.  

 

4.3. Pojkars lek 
När det var ”pojklek” var det 4-5 pojkar som lekte, pojkarnas lekar dominerades av 

konstruktionslekar. Pojkarna fokuserade på förberedelserna inför ”huvudleken” d.v.s. 

själva byggandet där man även gick igenom alla regler. Pojkarna lekte med klossar och 

annat byggmaterial, men även med plast djur. Den fria leken ägnade pojkarna sig åt att 

springa runt och busa. Pojkarnas lek fanns oftast i ”byggis” eller så fann man dem i en 

liten hörna av ”allrummet”.  
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Exempel 7 
Fyra pojkar (5-6 år) leker med en bil bana som de håller på att bygga med hjälp av klossar i ”byggis”. De 

har alla vars en bil som de leker med. En av pojkarna välter en kloss: 

 
Patrik: Om du gör så en gång till får du smäll. 

Lars: Om nån kör på nån så blir man arresterad. Det blir man, om man kör på nån och krockar så 

blir man arresterad. 

Patrik: Akta man får inte köra på!  

Lars: Du kan bli arresterad. 

Patrik: Man ska köra sakta här. (pekar) 

 

En femte pojke kommer in och frågar: 

 

Ali: Vad gör du? 

Patrik: Titta här eller där. (pekar runt på banan) 

Ali: Vems är denna bilen? 

Patrik: Det är Lars. 

Ali: Får jag låna den? 

Patrik: Ja! 

Lars: Du får inte den! 

Ali: Nej låna, har du andra bilar som är dina? 

 
Pojkarna fortsätter att diskutera hur bilbanan fungerar. När banan är färdig tröttnar Lars och leken sinar 

ut. 

 

Vi kan se i leken att reglerna kring bilbanans funktion är viktig. Konstruktionen och 

reglerna var det viktigaste under förberedelserna. Leken kom aldrig igång utan tog slut. 

En orsak till att dessa pojkar fokuserar på förberedelserna till leken kan bero på att de är 

lite äldre.   

 

Exempel 8 
Fem pojkar (5-6 år) springer runt i lokalen och jagar varandra. Två av pojkarna låter som polisbilar. Då 

säger Karl: 

 

Karl: Jag tog dig. 

Lars: Du är arresterad! 

Tobias: Nää, du to mig inte. 

Lars: Du ÄR arresterad! 
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Karl: Ta dom då. (pekar på Martin och Patrik) 

Tobias: Då är inte ja med. 

Karl: Men du kan också va polis. 

Tobias: Då é jag inte tagen. Nu ska jag ta er. (vänder sig mot Martin och Patrik) 

Lars: Vi arresterar. 

Martin: Vi snodde domma. (tar upp två bilar) 

Lars: Men de é mina. 

Patrik: Men vi snodde, ta oss! 

 

Pojkarna fortsätter att jaga varandra tills en pedagog säger till dem att man inte springer inne, utan de får 

gå ut och springa. 

 

I den här leken kan vi se att Tobias inte accepterar de regler som gäller. När han blir 

tagen vill han inte längre vara med. Då tar Karl en roll i form av ”kompromissare” och 

ändrar på reglerna. Ingen av pojkarna reagerar över att Karl låter Tobias bli polis. Detta 

tror vi beror dels på att de är utspridda över lokalen och inte hör varandra och dels på att 

vi tror att alla pojkarna ville leka tillsammans. Detta gör att de skapar en lekmiljö där 

alla är nöjda. När pojkarna blir tillsagda av pedagogen blir de besvikna, de har precis 

fått ihop leken igen. 

 

Exempel 9 
Olle (5 år), Pelle (5 år) Daniel (4 år), Fredrik (4 år) och Niklas (4 år) sitter i allrummet på golvet med en 

trä järnväg. Då kommer Micke (5 år) och frågar: 

 

Micke: Vad gör ni? 

Olle: Vi har tänkt bygga något. 

Micke: Säkert en tågbana. 

Pelle: Här ska tuffetågen stanna. (pekar på stationen) 

Olle: Visst! 

Daniel: Mmm. Jag hjälper dig! 

Micke: Vad ska du göra? 

Fredrik: Här finns en sån… 

Olle: Pelle kan du bygga här (pekar) så bygger jag där (pekar). 

Micke: Jag måste ta en liten. 

Pelle: Oj då, då kan tuffetågen köra upp och ner. Va bra då! 

Olle: Ja. 

Pelle: Där får bilar köra på men… Då får tuffetåget köra. 

Micke: Då får tåget köra på. 

Fredrik: Jag flyttar så vi får mer plats.  Annars kan man börja här. (pekar) 
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Micke: Jag vill mä va mä. 

Olle: Men vi behöver en sväng. 

Fredrik: Den kan ju va så. 

Olle: Ja. 

Fredrik: Kolla den. 

Olle: Mmm. 

Niklas: Den kan va här. (pekar) 

Pelle: Nä, då kan inte tuffetåget köra. 

Micke: Den kan va så här i stället! 

Pelle: Var é järnvägen? 

Fredrik: Så gör de om… 

Niklas: Men Fredrik… 

Fredrik: Du kan inte köra där jag bygger! 

 

Leken fortsatte med att barnen byggde ut banan på olika håll. 

 

Leken är en typisk konstruktionslek. Där alla pojkarna är noga med vilka regler som 

gäller. När Micke kommer och vill vara med släpper de inte in honom riktigt. Det är 

först när han säger rakt ut att han vill vara med som de släpper in honom.  

 

4.3.1. Analys 

Som vi skrev i litteraturgenomgången leker pojkar i stora grupper, där leker de ofta 

konstruktionslekar eller lekar där de jagar varandra (Graf m.fl. 1991; Olofsson, 2001). 

Detta såg vi i våra observationer. Många forskare menar även att regler och rättvisa 

spelar en stor roll i pojkars lek. I exempel 7 och 9 kan vi se reglernas betydelse. 

Rithander (1991) skriver att pojkars lek tar stor plats och låter mycket, den blir därför 

ofta negativt uppfattad. Det gör att den ofta blir stoppad, bromsad eller avledd. Detta ser 

vi i exempel 8, när pedagogen stoppar leken.  

 

4.4. Sammanfattning 
Det vi sett är att flickor och pojkar leker könsbundet, men de leker även tillsammans. I 

förskolan är könet på lekkamraten inte lika viktigt som i förskoleklassen. Flickornas lek 

innehöll ett vårdandetema i små grupper medan pojkarnas lek dominerades av 

konstruktionslekar i större grupper. Den gemensamma leken präglades av flickteman. 
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5. Diskussion 
Som vi skrev i bakgrunden tycker vi att det är viktigt att ha en öppen syn på flickor och 

pojkars lek. Det står även i Lpfö 98 att: 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 

skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (s. 8).  

 

Vi kan se i vårt resultat att flickor och pojkars lek är påverkade av just dessa stereotypa 

könsroller. Vi såg i våra observationer att flickor lekte typiska ”flicklekar” som 

familjelekar, där de ska ta hand om och vårda bebisar. Flickorna lekte med 

”flickleksaker” så som dockor och spisar m.m. Pojkar lekte typiska ”pojklekar” där 

byggandet och äventyr stod i centrum. Almqvist (1991) menar att skillnaderna på 

flickor och pojkars leksaker återspeglar kvinnors och mäns roller i samhället. Vi som 

arbetar med barn måste bryta detta om vi ska kunna motverka dessa traditionella 

könsmönster och könsroller.  Rithander (1991) menar att vi vuxna lär barn vad som är 

könstypiskt genom att påverka den fysiska miljön genom val av färger, leksaker och 

inredning. I resultatet fann vi att flickorna fanns i ”dockis” och att pojkarna fanns i 

”byggis” eller en hörna av allrummet. Detta stämmer överens med det Rithander säger 

om var barn befinner sig. Vi tror att man bör se över den fysiska miljön ute i 

verksamheten. Vi menar dock inte att man ska slopa ”dockis” och ”byggis”, utan göra 

dem mindre könsbundna. Vår uppfattning om hur det ser ut i förskolan idag stämmer 

överens med hur det såg ut under den särartsbetonade samkoden, dvs. ”byggis” är 

maskulint och ”dockis” är feminint (Vallberg- Roth, 1998). 

 

Något som vi även såg i våra observationer var att flickors leksaker var ”färdiga” att 

börja leka med, medan pojkarnas leksaker var ”ofärdiga” t.ex. byggsatser. Detta kan 

påverka varför pojkar leker mer konstruktionslekar än vad flickor gör. Precis som 

Rithander menar vi att leksaker är könsbundna och även detta kan påverka de 

traditionella könsmönsterna ute i verksamheten. Många forskare menar att skillnaderna 

på flickor och pojkars leksaker påverkar deras intellektuella förmågor (Sandquist, 
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1998). Vi tror att det kan bero på just det faktum att flickors leksaker är ”färdiga” att 

använda i leken och därför behöver de inte fundera över användningsområdet för 

leksakerna. Medan pojkarnas leksaker är ”ofärdiga” och därför måste de 

fantisera/reflektera över användningsområdet.  

 

Vygotskij menade att leken är en viktig del för att utveckla en medvetenhet om världen 

(Lindqvist, 1996). I exempel 4 kan vi se att de tre flickorna lekte en familjelek som 

innefattade allt från att byta blöja på bebisen till att stå vid spisen. Detta återspeglar hur 

det oftast ser ut i vårt samhälle. I ett sociokulturellt perspektiv menar man att det finns 

en ömsesidighet mellan hur samhället fungerar och hur individer agerar i speciella 

samanhang, i detta tillfälle leken. Vårt samhälle och kultur ger oss olika redskap, dessa 

hjälper oss att hantera verkligheten. Det sociokulturella synsättet på leken är att barns 

lekar är påverkade av vår kultur och i leken använder de redskap som tillhandahålls av 

den (Löfdahl, 2002). I leken i exempel 4 kan vi se att de redskap som används av vår 

kultur är spis, telefon och kassa m.m. Om man tittar på vad Vygotskij och Löfdahl säger 

om leken är det kanske inte så konstigt att lekarna är så könsbundna som de är. Det som 

finns i barnens verklighet återspeglas i leken. Betyder det då att mamman lagar mat och 

har huvudansvaret för familjen?  

 

Att pedagogerna inte var med i leken var något vi lade märke till. Detta tycker vi är 

väldigt synd, då vi anser att som pedagog måste man ha insikt och kunskap om barns 

lek. Det är först när man har insikten och kunskapen kring barns lek som man kan 

uppnå det som står i Lpfö 98: 

 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet (s. 9). 

 

Både Olofsson (1996) och Lindqvist (1996) menar att den vuxne har en viktig roll i 

leken. Som vi skrev i litteraturgenomgången tycker båda två att man som vuxen skall 

delta i leken men på olika sätt. För att uppnå den insikt och kunskap som vi som 

pedagoger bör ha om barns lek, tycker vi att man ska gå in i leken på barnens villkor 

precis som Olofsson menar. När man går in i barnens lek är det viktigt att man gör det 

så neutralt som möjligt, för att inte upprätthålla diskriminerande mönster. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv ska vi som pedagoger vara där för barnen, vi ska stödja, möta 
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och utmana barnet och för att kunna göra detta måste vi vara intresserade av barnets 

handlingar och funderingar (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). För att kunna 

uppnå detta tycker vi att leken är ett bra redskap. Wahlström (2003) menar att det finns 

en skillnad mellan flickor och pojkar eftersom vuxnas förväntningar gör att vi behandlar 

flickor och pojkar olika. Hon menar att den vuxne förväntar sig att flickor ska vara 

snälla och lugna och att pojkar ska vara busiga. I vår bakgrund skrev vi att vi fått 

uppfattningen om att flickor är lugna och pojkar är vilda från många håll. Kan det vara 

så att våra förutfattade meningar om flickor och pojkar är så djup rotade att det påverkar 

hur vi behandlar barnen ute i verksamheten? Nu har vi i förskolan en pluralistisk 

könskod, vilket innebär att man har en mer mångfacetterad uppfattning kring genus och 

kön. Det är inte längre en riktning kring könsforskning. Frågan är om detta kan/har 

påverkat våra förutfattade meningar kring flickor och pojkar? 

 

Som vi nämnde i resultatdelen fokuserade pojkarna på förberedelserna inför 

huvudleken. De byggde upp miljön och gjorde regler för leken. Detta såg vi i exempel 7 

där pojkarna slutade leka efter att de byggt upp bilbanan. Vi nämnde i analysen till 

exempel 7 att det kanske var p.g.a. pojkarnas ålder som de fokuserade på 

förberedelserna. Men vi tror även att det kan bero på de ofärdiga leksakerna som vi 

tidigare nämnt i diskussionen. Pojkarnas leksaker har oftast den förutsättningen att de 

ska byggas ihop. Vi tror att detta kan vara orsaken till att de inte leker efter att 

förberedelserna är gjorda. När en pojke får en legosats blir själva leken att bygga ihop 

den, när det är färdigt är leken klar. Betyder detta att om en flicka får ”pojkleksaker” 

som liten utvecklas hennes lekar som pojkarnas gör i dag? 

 

I våra observationer såg vi att könet på lekkamraten hade betydelse i förskoleklassen. I 

exempel 3 kan vi se att Anna och Johan började leka tillsammans. Godée (1993) skriver 

att under de första fyra till fem åren verkar det inte ha någon betydelse om 

lekkamraterna är en flicka eller pojke. I den könsneutrala likhetskoden var Piaget den 

teoretiker som dominerade och han menade att barn tror att de kan byta kön hur de vill 

upp till fyra års ålder (Vallberg Roth, 2002). Med detta i åtanke är det kanske inte så 

konstigt att barnen på förskolan leker mer tillsammans oberoende av kön än vad de 

gjorde i förskoleklassen. I förskoleklassen såg vi att om pojkar och flickor lekte 

tillsammans så lekte de aldrig två och två, utan de var alltid fler.  
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När vi tittade på flickornas lek kunde vi se att de oftare hade en ledarroll i sin lek än vad 

pojkarna hade. Löfdahl (2002) skriver att flickorna dominerar över pojkarna i den 

gemensamma leken och Olofsson (2001) och Odelfors (1998) skriver att flickors 

ledarförmåga grundas i deras förmåga att ha fantasi och kunna leda leken. I våra 

observationer i exempel 2 och 4 kan vi se två ledare. Vi delar inte Olofssons och 

Odelfors uppfattning om hur flickors ledarförmåga fungerar. Vi tycker att de två ledarna 

som vi sett i de två observationerna har lett leken genom att styra och bestämma. De har 

haft ett negativt ledarskap gentemot de andra barnen i leken. I exempel 4 kan vi se att 

Lisa gick ur leken för att styra de andra flickorna och i exempel 2 kan vi se att Sara var 

kvar i leken men bestämde över sina lekkamrater genom att ignorera och berätta för de 

andra vad de skulle göra. Löfdahl (2002) skriver att flickor gärna gestaltar makt i sina 

lekar. Detta kan vara en anledning till att vi har sett en tydligare ledarroll i flickornas lek 

än vad vi sett i pojkarnas lek.     

 

Syftet med arbetet var att studera flickor och pojkars innelek i åldern 4-6 år p.g.a. 

tidsbegränsad tid och vi trodde att det var lättare att observera i innelek. Vi känner att vi 

har uppnått detta genom att vi har fått en inblick i hur flickor och pojkar fungerar i 

leken, både genom våra observationer och av vår litteraturgenomgång. 

Problempreciseringen vi valde var att titta på hur flickor och pojkar lekte, vad de lekte 

samt om det fanns likheter och olikheter. Det vi såg var att de lekte flicka och flicka och 

pojke och pojke, men de lekte även tillsammans. När de lekte tillsammans var det lekar 

som hade ett flicktema. Det vi såg som utmärkte sig för pojkarnas lek var regler och 

konstruktionslekar. För flickorna var det familjelekar samt vårdande lekar. Flickornas 

leksaker var i regel ”färdiga” leksaker som redan hade ett syfte. Medan pojkarnas i regel 

var ”ofärdiga”, där de skulle skapa ett syfte. I våra observationer kunde vi se att fanns 

flest olikheter i flickor och pojkars lek.  

 

När vi skulle göra våra observationer hade vi svårt för att få filmmaterial då vi inte fick 

föräldrarnas samtycke till att filma deras barn. Detta har gjort att vi fått ett mycket 

begränsat material. Vilket har gjort att vi inte kan uttala oss generellt, utan enbart utifrån 

våra observationer. Trots detta tycker vi att det är vi som pedagoger som måste ge 

barnen valmöjligheter som går över de traditionella könsmönsterna.    
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6. Sammanfattning 
I den här uppsatsen började vi med att redogöra vårt syfte med arbetet. Vi ville studera 

flickor och pojkars lek i åldern 4-6 år. Vi valde även att begränsa oss till innelek dels 

p.g.a. en begränsad tidsperiod och dels för vi trodde att leken var lättare att ”se” 

inomhus. I vår litteraturgenomgång började vi med att beskriva de olika lekteorier som 

finns. Vi behandlade det utvecklingspsykologiska perspektivet som innefattade Piaget 

och Erikson. Där efter behandlade vi Vygotskij och det sociokulturella perspektivet. Vi 

fortsatte sedan litteraturgenomgången med en del som handlade om kön och lek. Där 

började vi beskriva könskoder från mitten av 1800- talet till nutid. Därefter skrev vi om 

flickor och pojkars lek och vi avslutade med vad litteraturen sade om vuxnas 

förhållningssätt till flickor och pojkar. 

 

Vår problemprecisering följde efter litteraturen. Vi bestämde oss för att specifikt titta 

på: 

• Hur leker flickor och pojkar?  

• Hur utspelar sig leksituationerna och dess innehåll?  

• Finns det likheter och olikheter i flickor och pojkars innelek?  

 

Vi skrev även vilka metodologiska utgångspunkter vi hade. De innefattade vilka urval 

vi gjort och hur vi valde att genomföra våra observationer. Vi bestämde oss för en 

förskola och en förskoleklass för att få in hela vår åldersgrupp. För att få inblick i hur 

mycket lek som fanns, valde vi att beskriva hur verksamheterna såg ut. Observationerna 

gjorde vi med hjälp av videokamera och med hjälp av papper och penna. När vi 

bearbetade våra observationer valde vi att titta på materialet om och om igen för att få 

nya infallsvinklar. 

 

I vår resultatdel sammanställde vi vårt material och gjorde en analys kring det. De 

observationer vi tog upp handlade om flickor och pojkars gemensamma lek, om flickors 

lek och om pojkars lek. Vi valde att fokusera på dessa tre områdena då vi tyckte att de 

var relevanta för våra problempreciseringar. 
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I diskussionsdelen valde vi att reflektera över vad vi sett i våra observationer för att 

sedan koppla det till vår litteraturgenomgång. Här svarade vi även på om vi uppnått vårt 

syfte och våra problempreciseringar. Det vi kom fram till i vår diskussionsdel var att 

flickors lek bestod av familjelekar och lekar med vårdande tema. Pojkarnas lek bestod 

av konstruktionslekar där regler stod i fokus. Vi såg även att barnen lekte könsblandat. 
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