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Abstrakt 
 
I västvärlden är det ett vanligt tänkande att om man föds med ett visst könsorgan 
så formar det oss till ett visst kön, man eller kvinna. Med det antas vanligen att 
man kommer att bli maskulin eller feminin. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98, 
ska förskolan motverka traditionella könsmönster och könsroller. Denna studies 
syfte är att beskriva förskolepersonalens förhållningssätt till flickor och pojkar på 
en förskola. Frågeställningarna i studien är, hur ser leksituationerna ut på 
förskolan? Hur förhåller sig förskolepersonalen till leken, och sin roll i den? Och 
vilket förhållningssätt har förskolepersonalen till könsskillnader i lek? Data 
inhämtades genom observationer under barnens fria lek samt vid intervjuer med 
personalen. Resultatet visar att förskolepersonalen anser att leken är något av det 
viktigaste på förskolan och att man har en önskan om att delta. Observationernas 
bild av leksituationerna  visade att personalen oftast befinner sig i ett annat rum 
när barnen leker, endast vid ett tillfälle deltog man i barnens lek.  
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1. Inledning 
 
Den första frågan som ställs när man själv eller någon i ens närhet har fått barn 
är ofta ”Vad blev det?” Det vill säga vilket kön barnet har, om det blev en pojke 
eller flicka (Rithander, 1991). Det är ett vanligt tänkande att om man föds med 
ett visst könsorgan så formar det oss till ett visst kön, man eller kvinna. Med det 
antas vanligen att man kommer att bli feminin eller maskulin och att man 
kommer att längta erotiskt efter ”det andra könet”. Den värld vi lever i kan ses 
som en mansdominerad och heterosexuell värld (Jackson & Jones, 1998). Det är 
främst männen som har de ledande positionerna och högre lönerna (Rithander, 
1991). Direkt när vi föds socialiseras vi in i samhället med olika förväntningar 
på oss beroende vilket kön vi har fötts med (Hwang, 1993). Pojkar antas ofta 
vara otåliga och busiga, medan flickor ses som snälla och tysta (SOU, 2004).  
 
Idag är många barn långa dagar på förskolan och där är det förskolepersonalen 
de möter. Den viktigaste rollen i förskolegruppen är vuxenrollen. Redan vid två 
till tre års ålder har barnet en uppfattning om det är en pojke eller flicka. Vilken 
bild barnet sedan får av att tillhöra ett visst kön är beroende av föräldrarnas och 
samhällets direkta påverkan och förväntningar (Fahrman, 1991). Som 
förskolepersonal i dagens förskolor räcker det inte att vara lektant eller att ta 
hand om omsorg och undervisning. Det krävs ett aktiv arbete för jämställdhet, 
där de vuxna som viktiga förebilder ska motverka traditionella könsmönster. 
Förskolan är en del av samhället där man redan i tidig ålder kan se skillnader 
mellan könen, i min studie kommer jag att inom förskolan fokusera på leken 
som plats för sociala könsskillnader. Att jag har valt just leken som område för 
studien beror på att jag anser att där är könsskillnaderna väldigt tydliga, vilket 
tidigare studier även visar. Förskolepersonalen har stora möjligheter, och ansvar, 
att motverka traditionella könsroller och arbeta för ett mer jämställt samhälle. I 
Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8) för förskolan, Lpfö 98, kan 
man läsa om hur förskolan ska arbeta.  
 
”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.”   
 
Detta är en svår balansgång då de vuxna på förskolan är en del av vårt 
ojämställda samhälle. Campner och Persson (2000) ser också problematik och 
skriver att förskolan är en kvinnodominerad värld där värderingarna styrs av den 
kvinnliga könstillhörigheten. Alla har vi olika förförståelse med värderingar som 
styr hur vi förhåller oss till pojkar och flickor. Personalen har ett stort ansvar där 
deras uppgift är att låta varje barn utveckla sin unika personlighet utan 
förutfattade meningar om hur pojkar och flickor beter sig, samtidigt behöver 
man kunna generalisera efter könen för att upptäcka eventuella maktstrukturer. 
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Man kan också läsa om vilken betydelse leken har för barnen och hur viktig de 
vuxnas närvaro är.  
Även Lpfö 98 betonar lekens relevans på förskolan, leken beskrivs som viktig 
för barnens utveckling och lärande, där kan barnet få möjlighet att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Man skriver även att de vuxna är 
viktiga som förebilder och att de med sitt förhållningssätt påverkar barnens 
förståelse för vad som är ett demokratiskt samhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2. Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva förskolepersonalens förhållningssätt till flickor 
och pojkar i leksituationer på en förskola.  
 
Studiens frågeställningar är; 

1. Hur ser leksituationerna ut på förskolan? 
2. Hur förhåller sig förskolepersonalen till leken, och sin roll i den? 
3. Vilket förhållningssätt har förskolepersonalen till könsskillnader i lek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 
3.1 Kön och genus 
Begrepp som har stor betydelse i min uppsats är kön och genus. Mitt 
förhållningssätt till flickor och pojkar ses med ett genusperspektiv och därför är 
det viktigt med en närmare förklaring.  
 
Både begreppet kön och genus används i forskningssammanhang. Det finns 
olika sätt att skilja begreppen åt. Månsson (2000) beskriver skillnaden mellan 
kön och genus med att kön betecknar ett tillstånd som man alltid befinner sig i 
medan genus betecknar något man kan gå in i och ur. Hallberg (1992) förklarar 
skillnaden med att kön står för de naturliga skillnaderna och genus för de icke-
naturliga skillnaderna. Frågan om man överhuvudtaget ska använda sig av 
begreppen kön och/eller genus är också relevant att ställa. Gens (1998) ställer 
sig först frågan varför vi endast har två kön. Detta var ett fenomen som dök upp 
först på 1700-talet, innan dess talade man om mannen. Vidare menar Gens att 
det är konstigt att kön är vår viktigaste egenskap eftersom den fysiska skillnaden 
mellan könen är mycket liten. Det är betydligt större skillnad inom de båda 
könen. Hallberg (1992) drar i sin analys av kvinnoforskning, genderforskning 
och feministisk forskning slutsatsen att kön som vetenskaplig indelning är 
föråldrad och menar, precis som Gens, att skillnader mellan individer i en grupp 
är större än mellan könen. Jag anser precis som Hallberg och Gens att det inte är 
rättvist att kategorisera människor efter vilket kön man tillhör. Det önskvärda 
vore ett samhälle där man talar om individer istället för kön. Varför jag ändå har 
valt att använda mig av begreppen kön och genus är eftersom det är det jag 
studerar. Det fenomen jag studerar är relationen mellan förskolepersonalens 
handlande och tänkande kring de båda könen, det vill säga pojkar och flickor. 
Kön står alltså för det biologiska, förskolepersonalen är män eller kvinnor och 
barnen är flickor eller pojkar. Det jag finner i min studie förhåller jag mig 
däremot inte biologiskt till utan med ett genusperspektiv, med social, 
samhällelig och kulturell inriktning (Månsson, 1996).  
 
3.2 Lek 
Ett annat begrepp som är centralt i uppsatsens syfte är lek. Det kan ses som ett 
svår definierbart begrepp eftersom skillnaderna mellan hur olika forskare 
beskriver lek är stora. Jag har valt att använda mig av Knutsdotter Olofssons 
beskrivning av lek. Enligt Knutsdotter Olofsson (1989) är det ”som-om”-
karaktären som är unik för leken. Det som är på lek är inte på riktigt. När pojkar 
och flickor leker har man i tidigare studier funnit tydliga skillnader då flickor 
vanligen intar roller som fru, mor eller dotter och i leken tränas vårdsituationer. 
Pojkar däremot intar yrkesroller eller fiktiva roller och leken är bullrigare och 
vildare. Vidare skriver Knutsdotter Olofsson (1989) att lek är ett förhållningssätt 
mer än ett beteende, lek är en inställning. Hon inser också att med denna 
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definition kan allt beteende och alla aktiviteter göras till lek och att det endast är 
barnet som vet om det leker eller inte. Hon förklarar med följande exempel, 
”dockan kan tvättas för att den är smutsig eller för att man leker att den är 
smutsig”. (Knutsdotter Olofsson, 1989, s. 16). Om man är osäker på om barnet 
leker eller inte, i till exempel observationer, rekommenderar Knutsdotter 
Olofsson (1989) att man kan fråga barnet själv. Ett annat sätt att skilja lek från 
icke-lek är att titta efter leksignaler, som ofta framträder ganska tydligt. I en 
bråklek har barnet till exempel glatt ansiktsuttryck och slår med öppen hand 
istället för knuten. Det är också vanligt att man markerar med ord, ”Vi leker 
att…”. Till de olika kategoriseringar av lek som olika forskare har gjort är 
Knutsdotter Olofsson kritisk eftersom hon anser att kategorierna är alldeles för 
vida och att de saknar den sociala leken. Till följd av detta har Knutsdotter 
Olofsson valt att istället för lekkategorier utgå från olika områden, där lek är 
vanligt; 

 

• Lek med varandra, leken i barnens sociala samvaro. Barnen leker olika 
lekar med varandra som till exempel bråklek, regellek, språklek och 
ritualiserade lekar.  

•   Lek med saker, leken i förhållande till föremål. Innan barnet kan leka 
med saker måste de upptäcka, inspektera och använda för att slutligen i 
leken utvecklas och skapa. Knutsdotter Olofsson menar att materialet i 
förskolan lockar barn till sensomotorisk koordination och sysselsättning 
med konstruktionsmaterial mer än till lek.  

• Lekarnas lek, i dessa lekar är ”som-om” beteendet tydligt, barnen låtsas, 
härmar och intar roller, som familjeroller, fiktionsroller eller 
karaktärsroller (polis, doktor). I denna lek är det vanligt att man 
återupplever en händelse. 

 
3.3 Pojkar och flickor i förskolan  
I tredje eller fjärde graviditetsmånaden avgörs människans framtid, det är 
nämligen då könet bestäms (Hwang & Nilsson, 2003). Den första frågan man 
ställer sig och man får från andra efter en förlossning är ”Blev det en pojke eller 
en flicka?” (Rithander, 1991). Från det att vi föds befinner vi oss i en ständig 
utvecklingsprocess som formar oss till den vi är (Andersson, 1986). Raundalen 
(1996) menar att utvecklingen formas av tre faktorer, biologiska faktorer, 
kulturell tillhörighet och sociala erfarenheter. Manligt och kvinnligt betraktas 
olika i olika kulturer. Att vara kvinna i en liten by eller i en storstad behöver inte 
betyda samma sak. I varje kultur binds en uppsättning attribut, som kläder och 
egenskaper, till könet, detta har också att göra med i vilken tid vi lever 
(Rithander, 1991). Hwang och Nilsson (2003) skriver att arvet sätter gränserna 
men det är miljön som avgör resultatet. Som ett exempel på sambandet och 
samspelet mellan arv och miljö skriver man vidare att människans maximala 
längd som man kan uppnå som individ antagligen är bestämd av det genetiska 
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arvet, men att näringssituation och hälsotillstånd, det vill säga miljö, avgör hur 
lång en människa faktiskt blir.  
 
När barnet föds är alla sinnessystem redo att användas för att upptäcka 
omvärlden (Hwang, 1993). Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) skriver att alla 
barn är väldigt lika när de föds och de könsskillnader man upptäckt bland 
nyfödda och spädbarn är små och osäkra, de individuella skillnaderna inom 
vartdera könet är betydligt större, varje barn är unikt. Ett barn föds däremot av 
föräldrar som har medvetna och omedvetna förväntningar på sitt barn och dess 
könstillhörighet. 
 
Förskoleåldern är en intensiv period när det gäller utvecklingen av 
jaguppfattningen, vilket också innefattar könsidentiteten, det vill säga 
medvetenheten om att vara pojke/man eller flicka/kvinna (Hägglund, 1984). 
Någonstans mellan tre till sex års ålder uppstår förhållandet att barnen börjar 
betrakta sig själva och sin förmåga med omgivningens ögon (Hwang & Nilsson, 
2003). Viktigast är de personer som står barnet nära, till exempel föräldrar, 
syskon, kamrater och förskolepersonal (Westin-Lindgren, 1989). På förskolan 
söker barnet bekräftelse och mening i att vara ett visst kön. Genom att prova 
olika roller i leken och från det bemötande man får från personalen stärks 
könsidentiteten (Paulsson & Öhman, 1999). Barnet lär sig hur man förväntas 
bete sig genom förebilder. När de vuxna medverkar i leken har de möjlighet att 
styra utvecklingen och att tydliggöra värderingar och normer. Detta behöver inte 
ses som en fördel, då förskolepersonalen förutom foten de har i barnomsorgen 
har en fot i det kommersiella samhället. De kan med andra ord inte ses som 
värderingsfria (Örnstedt & Sjöstedt, 1999).  De olika modellerna lär barnet vad 
det innebär att vara pojke eller flicka Genom att omgivningen verbalt 
kommenterar och beter sig olika mot flickor och pojkar sätter de ”könsetiketter” 
på barnet, som på det viset lär sig vad som är könstypiskt (Rithander, 1991). De 
modeller jag studerar är förskolepersonalen, som ofta tillbringar mycket tid 
tillsammans med barnen.  
 
Då förskolan till största delen består av kvinnlig personal kan man se en brist på 
manliga förebilder (Odelfors, 1998). Annerblom (1979) ser både positiva och 
negativa sidor av kvinnodominansen på förskolorna. Det positiva menar hon är 
att det inte finns några män som anger tonen, vilket hon tycker är vanligt när 
män är närvarande. Till det negativa hör att kvinnorollen på förskolan blir en 
utsträckning av kvinnorollen i hemmen, där Annerblom pekar på risken för ett 
starkt beroende förhållande mellan barnen och personalen. Kärrby (1987) 
skriver att förskolan är präglad av synsätt och värderingar som hör till kvinnors 
traditionella roller och position i den sociala strukturen. 
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3.4 Tidigare forskning 
1984 efterlyste Schaffer fler studier om interaktionen mellan pedagoger och 
barn. Han ansåg att forskningen överhuvudtaget inte undersökt vad pedagogerna 
faktiskt gör (Månsson, 2000). Det går dock att hitta denna typ av studier innan 
Schaffers efterlysning, men det är framförallt på senare år som studier med syfte 
att undersöka pedagogernas inverkan på små barn gjorts. Det ökade intresset för 
förskolan kan hänga samman med att förskolan under 1970- och 1980-talen blev 
en angelägenhet för allt fler familjer genom den allmänna förskolan 1975 
(Henckel, 1990). 
 
Månsson (2000) beskriver daghemsstudier som studier där man oftast 
undersöker effekten av daghemsvistelsen, det vill säga om de är bra eller dåliga 
för små barn. Hon finner också att studier som rör de yngsta barnen på 
daghem/förskola i ett genusperspektiv oftast undersöker barn från tre år och 
uppåt och är utförda och kontrollerade i någon form av arrangerade situationer.  
 
Einarsson (1981) lät i sin studie förskolebarn i åldern två till sju år koppla ihop 
olika ord med han eller hon, resultatet visar att barnen är tämligen 
könsrollspräglade redan före skolstarten. Vidare studerade Einarsson och 
Hultman (1984) hur lärare, med sin röstnyans, talar till sina elever. Resultatet 
visar ett samband mellan lärarens röst och den tilltalade elevens kön. Till 
flickorna använder man ett barnsligare och mjukare tilltalstonfall och de möter 
överbeskydd och kontroll. Pojkar tilltalas robustare trots att de betraktas som 
omognare. Även Fichtelius Malmberg, Johansson och Nordin Thelander (1983) 
har gjort en liknande studie där man lät 200 personer lyssna på talprov med 
förskolelärares röster för att försöka bedöma kön och ålder på det barn som 
förskoleläraren talade till. Det visade sig att förskolelärarna använder olika 
språkliga strategier beroende på om de talar till en pojke eller flicka.  
2000 följde Månsson upp med ännu en förskolestudie, där hon har valt att ta 
utgångspunkt utifrån barnens initiativ. Studien har flera syften, bland annat att 
analysera interaktionen mellan de yngsta barnen och pedagogerna och att 
analysera pedagogernas föreställningar om barn och genus. Genom att låta 
personalen beskriva de olika barnen på förskolan kunde Månsson finna 
flickbeteende och pojkbeteende. Flickorna beskrevs som bestämda, 
självständiga, förnuftiga, smarta och att de kunde föra en diskussion. Pojkarna 
hade behov av närhet och kroppskontakt, var robusta samt springer och flänger. 
 
Tidigare forskning som studerat könsskillnader i leksituationer på förskolor är 
speciellt relevanta för min studie. Paulssons och Öhmans (1999)  har genom 
observationer och intervjuer på förskolan funnit mindre skillnader mellan könen 
än man tidigare trott. Resultatet visar att de lekmaterial och platser barnet väljer 
är könsneutralt, men trots att de leker med samma leksaker leker de med det 
egna könet. Denna studie studerade även personalens beteende som visar att den 
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kvinnliga personalen deltog mer sällan i barnens lek än männen. Även Sandberg 
och Pramling-Samuelsson (2005) fann i sin studie skillnad i hur manlig 
respektive kvinnlig personal agerade med barnen. Resultatet visade att den 
kvinnliga personalen föredrog lugnare lekar och la vikt vid social utveckling. 
Den manliga personalen däremot var mer lekfull och betonade betydelsen av 
fysisk utveckling. Andersson (2007) har studerat förskolepersonals syn på barns 
lek i två förskolor och bland annat tittat närmare på hur deltagande 
förskolepersonalen vill vara i leken. Genom intervjuer fann hon att personalen 
tycker att leken är en viktig del i förskolan, men man är av uppfattningen att 
man inte vill störa deras fria lek. De anser att de vuxna kan störa lekprocessen, 
och föredrar istället att observera när barnen leker. Under observationerna på 
förskolorna fann Andersson att personalen befann sig i närheten av barnen, i 
samma rum eller i närliggande rum, och endast ingrep vid behov, som till 
exempel konflikter.  
 
När man studerar hur barn leker kan man till exempel studera leksakerna de 
leker med. Örnstedt och Sjöstedt (1999) skriver att könsuppdelningen inom 
leksaksvärlden är ögonfallande. Med detta syftar de på leksakerna de olika 
könen leker med, flickornas leksaker förknippas med rosa, guld, smycken, 
husgeråd och smink tillskillnad från pojkarnas leksaker som symboliseras av 
mörker, häftigt, äventyr, strid, skräck och äckel.  
 
Knutsdotter Olofsson (1989) har sammanställt en del av forskningen före 1987 
kring pojkars och flickors lek. Flickor leker ofta två och två, sysslar oftare än 
pojkar med bordsaktiviteter som pussel eller teckningar, de befinner sig i 
dockrummet där de vanligen leker mor, dotter, fru eller bebis och i leken tränas 
finmotorik, verbal uttrycksförmåga och förmåga att handskas med 
vårdsituationer. Flickor förklarar och instruerar för varandra. Pojkar leker ofta i 
större grupper, lekarna i framförallt hopprummet är bullriga, rörliga, kraftfulla, 
vilda och tävlingsinriktade. När man intar roller är det far, son, man, en yrkesroll 
eller fiktiva roller och en vanlig lek är bråklek, som även uppmuntras av vuxna. 
Fredricson (2003) menar att många kommersiella leksaker som Barbie, My 
Little Pony eller Batman inte har någon naturlig plats på förskolan. Hon skriver 
också att pedagogisk tradition i svensk barnomsorg har varit att endast använda 
sig av pedagogiska leksaker, vilket har medfört att många förskolor inte tillåter 
barnen att ta med leksaker hemifrån. Detta gör att barnen flyttas mellan två 
skilda leksaksvärldar, en på förskolan och en hemma (Almqvist, 1994). Efter att 
regeringen 2002 avsatt pengar för att utbilda genuspedagoger i förskolan 
studerade Carlsson-Wahlgren (2009) pedagogernas arbete i två förskolor.  
Resultatet visade att de ställen på förskolan som pojkarna hade makten på oftast 
värderades högre i den gemensamma synen. Exempel på detta var lekhallen där 
pojkarnas springlekar härskade och på utegården där pojkarna bestämde över 
cyklarna. Genuspedagogernas uppgift var att handleda personalen i hur de kan 
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integrera jämställdhetsarbetet i förskolans aktiviteter, man arbetade för en 
könsneutral förskola. Genom att bland annat möblera om och ändra rutiner för 
cykelförrådet fick alla barn lika tillgångar till alla delar av förskolan och lika 
tillgång till leken, oavsett lek.  
 
3.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
som har betydelse för min uppsats. Texten visar olika aspekter av 
könsskillnader, som till exempel könsidentitet, självständighet i förhållande till 
köns tillhörighet, pojkars och flickors beteende i lek och hur de vuxna beter sig 
mot pojkar och flickor. Alla olika aspekter är viktiga att uppmärksamma, men i 
min studie ligger fokus på de vuxnas bemötande av de olika könen. Hur bemöter 
man pojkar och flickor i leken? 
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4. Metod 
 
Olika forskningsområden kräver olika metoder. Forskaren utvecklar metoder för 
att kunna lösa sitt problem och tillgodogöra studiens syfte. Dessa metoder är 
relaterade till filosofisk natur, då de har utformats av forskaren och hans 
paradigm (Carlsson, 1990).  
 
Inom pedagogisk forskning är det tradition att använda sig av intervjuer (Öhrn, 
2002).  De studier jag har funnit kring könsmönster i förskolan har använt sig 
både av intervjuer och av observationer som tillvägagångssätt.  
 
Innan jag formulerade ett exakt syfte tillbringade jag en dag på en 
förskoleavdelning 3-5 år. Detta för att, förutom genom litteraturen, få en inblick 
i förskolans värld. Jag ville ta reda på vad som empiriskt skulle vara möjligt, 
eller omöjligt, att studera och på vilket sätt.  
 
Mitt syfte kan delas upp i två olika syften, hur personalen tänker kring 
förhållningssätt och hur leksituationerna på förskolan ser ut. Detta kräver också 
två olika tillvägagångssätt. Dessa beskrivs efter den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten.  
 
4.1 Feministisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
När det gäller könsforskning konstaterar Hallberg (1992) att det råder en 
begreppsförvirring, man talar bland annat om kvinnoforskning, feministisk 
forskning, Genusforskning eller könsrollsforskning. Denna förvirring kan bero 
på att det är relativt nytt med könsforskning och att det mellan de olika 
beteckningarna inte finns en enhetlig avgränsning. Hallberg diskuterar 
feminismen och olika forskningsbegrepp och gör skillnad på kvinnoforskning, 
feministisk forskning och genusforskning. Kortfattat kan kvinnoforskning 
beskrivas som forskning om och för kvinnor och i genusforskning studerar man 
båda könen och relationerna mellan dem. Feministisk forskning är en 
värdebaserad forskning där feministiska värderingar styr valet av problem. 
Hallberg betonar att könsforskning och att vara feminist, eller vice versa, inte 
alls behöver höra ihop, givetvis kan feminister också forska och anamma den 
”vanliga” forskningens ideologi. För att en forskning ska betraktas som 
feministisk anser Hallberg att den ska vara vetenskapskritisk och förorda ett nytt 
vetenskapsideal. Jag anser att det bör vara svårt som feminist att inte bedriva 
feministisk forskning. Anledningen är feminismens grundläggande värderingar, 
där man starkt motsätter sig det faktum att mannen har fått representera 
mänskligheten. Man ville arbeta för kvinnors individuella och generella 
rättigheter i familjen och samhället (Allwood & Erikson, 2000). Med ett 
feministiskt perspektiv på samhället har jag valt ett problemområde för min 
studie som också speglar orättvisorna jag upplever i samhället. Jag är emot 
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samhällets manliga normer, men i min studie krävs en uppdelning av barnen 
efter kön till pojkar och flickor. Detta för att jag ska kunna belysa problemet och 
studera det jag faktiskt vill studera, och att det i framtiden inte ska vara en lika 
stor könsskillnad i samhället. Vetenskapskritik handlar inte bara om rätt eller fel 
metoder, utan att metoden används rätt. Mina metoder kan ses som rättvisa i den 
mening att jag studera barnen och personalen i en naturlig miljö, i riktning mot 
feminismen som är negativa till att studera fenomen lösryckta från ett 
sammanhang (Allwood & Eriksson, 1999).  
 
Olika feministiska inriktningar ger olika innebörder åt kvinnokampen på både 
politiskt och filosofiskt plan, vilket också speglar sig i könsforskningen. Jag har 
i tidigare kapitel beskrivit betydelsen av begreppet genus i min studie. Med en 
feministisk tolkning av genusforskning menar Hallberg (1992) att hierarkin 
mellan två kön antas existera och att denna hierarki kritiseras. Redan i valet av 
problemområde syns värderingarna. I och med att jag studerar hur 
förskolepersonalen förhåller sig till flickor respektive pojkar har jag visat att jag 
antar en skillnad, i detta fall en hierarkisk skillnad. Med hierarkisk skillnad 
menar jag att kvinnor och män inte har samma möjligheter eller rättigheter i 
samhället och att det oftast är männen som har fördel. Detta antagande är baserat 
dels på tidigare studier, men också på hur vårt samhälle ser ut med en hierarkisk 
maktskillnad mellan män och kvinnor. Under mina observationer antar jag att 
det finns en skillnad i personalens beteende och försöker att hitta dessa 
skillnader. Detta kan vara en nackdel eftersom jag inte kan ses som objektiv. Jag 
går in för att finna de skillnader jag antar finns, vilket i sin tur kan påverka 
resultatet.  
 
4.2 Observationer 
För att få svar på hur leksituationerna på förskolan ser ut har jag valt att 
observera. Carlsson (1990) skriver att man kan säga att all data som samlas in 
för vetenskapligt bruk består av observationer, i form av indirekta eller direkta. 
När jag använder begreppet observationer syftar jag på direkta observationer, 
med betydelsen att man iakttar med sina sinnen hur en människa beter sig i en 
viss situation (Carlsson, 1990). Observationer kan genomföras på olika sätt, men 
som vetenskaplig teknik måste de svara mot de vetenskapliga krav som kan 
ställas. Observationen ska vara systematiskt planerad, informationen registreras 
systematiskt samt att forskaren ska ha tagit ställning till problematiken kring 
tillämplighet, pålitlighet, överrensstämmelse och noggrannhet (Patel & Tebelius, 
1987). Man kan också tala om graden av strukturering under observationen, där 
mina observationer närmast kan ses som halvstrukturerade. Jag har inget färdigt 
kategorischema som jag prickar av men jag har inte heller för avsikt att studera 
”allting” (Patel & Tebelius, 1987). Min studie är avgränsad till leksituationer. 
För att vara säker på om barnen leker eller inte räcker det inte alltid att iaktta 
dem. Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att för att vara säker när man gör 
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observationer bör man fråga barnen, vilket jag också kommer att göra om jag är 
osäker. När jag har funnit en leksituation kommer jag att titta på olika 
förhållanden. Vem/vilka är det som leker, är det pojkar och/eller flickor och leker 
man ensam eller i grupp? Var på förskolan äger leken rum? Hur handlar 
personalen i den aktuella situationen, var befinner de sig, leker de med barnen, 
styr de leken?  
 
Vi samspelar och socialiseras med omvärlden genom vårt språk, kroppsspråk så 
väl som talspråk. I socialisationen lär vi oss samhällets normer, krav och 
värderingar, det vill säga hur en kvinna respektive man förväntas bete sig. När 
ett barn söker en identitet är de speciellt mottagliga för omgivningens reaktioner 
och beteende, däribland språket (Fichtelius m fl. 1983). Normalt anpassar man 
omedvetet sitt sätt att tala efter sin föreställning om den man talar till. När vi 
talar med barn är det vanligt att man förenklar språket och använder korta 
meningar (Einarsson & Hultman, 1984). Studier visar att det också finns 
skillnader på vilket språk och vilken röstnyans vi använder till pojkar och 
flickor. I min studie kommer jag att ta hänsyn till att språket är en del av 
förskolepersonalens handlande. Jag gör inga speciella röstprov och tar inga 
bandupptagningar för att analysera, utan gör endast anteckningar då jag upplever 
en tydlig skillnad.  
 
Trots att mina observationer är avgränsade till leksituationer är det omöjligt att 
observera alla sådana situationer där barnen leker. Jag, som observatör, blir 
tvungen att välja det jag vill och behöver se och höra (Carlsson, 1990). Eftersom 
olika människor lägger märke till olika saker kommer min förförståelse att spela 
en viktig roll. Min förförståelse kan ses både som en fördel och en nackdel. En 
nackdel kan vara att jag missar viss information på grund av min feministiska 
syn på pojkar och flickor. Min förförståelse kan däremot ses som en fördel då 
jag har kunskap inom området utav tidigare studier jag har tagit del av. Jag har 
avgränsat mina observationer till en vecka, det vill säga fem dagar. Utifrån 
förskolans schema har jag varierat observationstillfällena till både förmiddagar 
och eftermiddagar, där jag varje dag observerar mellan två och en halv timme 
till tre och en halvtimme. Totalt får jag en observations tid på 14 timmar, vilket 
bör ge många situationer att studera. Under de olika observationsdagarna har jag 
för avsikt att variera vilket rum jag befinner mig i, jag har också för avsikt att 
variera barnen som medverkar och studera både pojkar och flickor.  
 
För att dokumentera det jag ser och hör under mina observationer finns det olika 
tillvägagångssätt. Det finns olika former av skriftliga anteckningar, scheman 
eller diverse tekniska hjälpmedel som bandspelare eller videokamera att tillgå 
(Euler, 1978). För att fatta ett beslut har jag fått väga fördelar mot nackdelar. Jag 
anser att videoobservationer är en mycket bra metod på så sätt att man har 
möjlighet att titta på de filmade sekvenserna om och om igen. I min studie har 
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jag ändå valt att inte videofilma. En anledning till detta är att jag anser det svårt 
att fånga barnens naturliga lek på film. Min erfarenhet är att barnens lek med 
leksaker sker på olika ställen på förskolan, vilket gör det svårt att med 
videokamera få helheten. Eftersom jag är ensam när jag gör observationerna tror 
jag att jag kan missa viktig information om jag måste koncentrera mig på att leta 
efter situationer att filma. Ett problem som man också bör tänka på är att en 
videokamera kan få människor att bete sig annorlunda (Patel & Tebelius, 1987). 
De dokumentationer jag gör på förskolan är i form av anteckningar, där jag 
skriver ner sådant som jag för tillfället finner viktigt och intressant. Under 
observationerna kommer jag alltid ha papper och penna på mig för att kunna 
anteckna efter hand. Jag kommer även att efter varje observations tillfälle gå 
igenom mina anteckningar för att kunna komplettera medan jag fortfarande har 
situationerna färskt i minnet. Något mer jag måste ta ställning till är huruvida jag 
ska vara deltagande eller icke-deltagande observatör och om jag ska vara känd 
eller okänd (Patel & Tebelius, 1987). Jag anser det i praktiken mycket svårt att 
under en vecka vistas på en förskola utan att personalen vet vem jag är och 
varför jag är där, därför kommer jag att vara en känd observatör. Patel och 
Tebelius (1987) skriver också att det innebär en hel del etiska problem med att 
vara en okänd observatör. Jag kommer däremot inte att vara deltagande i 
observationerna, med vilket jag menar att jag varken kommer at en aktiv del i 
barnens lek eller i personalens handlande. Som deltagande observatör finns 
risken att man både påverkar och påverkas av miljön man befinner sig i 
(Carlsson, 1990). 
 
4.3 Intervjuer 
Den data jag samlar in genom observationer räcker inte för att besvara studiens 
syfte. Observationer visar hur leksituationerna ser ut, men inte varför (Carlsson, 
1990). Jag får med andra ord inte svar på frågan hur förskolepersonalen tänker 
kring förhållningssätt till flickor och pojkar. Efter att under en vecka ha 
observerat personalens handlande på förskolan ska jag intervjua dem kring deras 
förhållningssätt till de båda könen. Precis som med observationer kan intervjuer 
göras på olika sätt. Ett sätt att skilja intervjuer från varandra är utifrån graden av 
struktur, från slutna intervjuer med förkodade frågeformulär till helt öppna 
intervjuer (Jensen, 1995). Man kan även gradera intervjuer efter standardisering, 
där en det vill säga i vilken grad frågorna formuleras under intervjun och vilket 
ansvar som läggs på intervjuaren när det gäller frågornas utformning och 
inbördes ordning. Beroende på hur man kombinerar standardiseringen och 
struktureringen får man en mängd olika typer av intervjuer (Patel & Tebelius, 
1987). De intervjuer jag gör kan ses som halvstrukturerade och är uppbyggda på 
följande sätt. Jag börjar med inledande neutrala bakgrundsfrågor rörande ålder, 
kön och yrkeserfarenhet. Frågorna därefter följer inte en särskild ordning utan 
jag har för avsikt att ställa i den ordning som jag finner lämpligast för respektive 
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intervjuperson. Frågorna ställs för att ge svar på hur förskolepersonalen förhåller 
sig till leken, sin roll i den samt hur de förhåller sig tillkönsskillnader i leken.  
 
Till hjälp har jag en intervjuguide för att kunna kontrollera att jag vid intervjuns 
slut har ställt alla frågor. Den registreringsteknik jag använder mig av under 
intervjuerna är i form av ljudbandinspelning, där jag ser fördelar som att kunna 
registrera svaren exakt samt att ha möjlighet att fokusera på mina frågor istället 
för att anteckna svaren.  
 
4.4 Etik 
Forskning är både viktigt och nödvändigt för samhällets utveckling, men 
forskningskravet står i kontrast till individskyddskravet (Vetenskapsrådet). Som 
forskare har man ett ansvar och skyldigheter gentemot samhället, kollegor och 
försökspersoner (Carlsson, 1990). Vetenskapsrådet har med tanke på 
individskyddskravet inom forskningen utarbetat fyra etiska huvudkrav som jag 
har tagit hänsyn till i min studie. Det första kravet, informationskravet, berör 
informationen till de personer jag studerar, till exempel att studien ligger till 
grund för en d-uppsats inom pedagogik. Jag har noga övervägt hur mycket av 
mitt syfte jag ska låta förskolepersonalen ta del av och beslutat att endast nämna 
att jag ska studera de situationer då barnen leker med leksaker eller annat 
material. Detta för att inte personalen ska ändra sitt naturliga beteende mer än 
nödvändigt. Samtyckeskravet är det andra kravet och betonar vikten av att 
deltagarna själva bestämmer över sin medverkan, all personal har gett sin 
tillåtelse till att göra bandupptagningar under intervjuerna. De två övriga kraven 
är konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, där jag har varit noga att påpeka 
för de deltagande att inga personuppgifter som kan identifiera någon av 
individerna kommer att publiceras i min uppsats samt att den information jag 
samlat in endast kommer att användas i forskningsändamål. 
  
När det gäller omyndiga personer, det vill säga barnen på förskolan, bör man 
vidta särskild försiktighet. Jag har enligt informationskravet lämnat information, 
via förskolan, till målsman för barnen (Bilaga 1). Jag har låtit 
förskolepersonalen ge samtycke till observationerna efter att ha läst 
vetenskapsrådets riktlinjer. Där kan man läsa att i undersökningar som inte 
innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur kan samtycke inhämtas via 
företrädare. En förutsättning är då att undersökningen sker inom ramen för 
ordinarie arbetsuppgifter på vanlig arbetstid. 
 
4.5 Vetenskaplighet 
Personalen på förskolan upplevde veckan då jag utförde mina observationer som 
en vanlig vecka, vilket också var min önskan. När jag vid mina observationer 
befann mig i samma rum som barnen upplevde jag att de inte ändrade sitt 
beteende. Vid ett par tillfällen kallade de mig fröken. Detta ser jag som ett 
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argument för studiens tillförlitlighet. Med det menar jag att eftersom de såg mig 
som en fröken betedde de sig också som de brukar göra när en fröken finns i 
närheten. Att barnen såg mig som en personal men inte försökte leka med mig 
styrker också resultatet att personalen inte deltar i barnens lek. Att personalen 
uppträdde som vanligt fick jag bekräftat i mina intervjuer där en ur personalen 
påpekade att man inte sett mig under veckan. 
 
Då jag har observerat olika rum och både pojkar och flickor har jag inkluderat 
hela avdelningen i min studie, för att få en så rättvis bild av situationen som 
möjligt. Jag har inte studerat kön som en variabel utan varit i barnens naturliga 
miljö, något som feministisk forskning förespråkar (Allwood & Eriksson, 1999). 
Själva leksituationerna har jag däremot studerat lösryckta från sitt sammanhang. 
Jag har inte varit på förskolan hela dagen, utan på utvalda tider då det har 
förekommit fri lek. Vad som har hänt på förskolan tidigare under dagen kan 
givetvis ha betydelse för hur det ser ut i leksituationerna.  
 
Jag, med min förförståelse, har stor betydelse för studien. Molander (1996) 
skriver att man bör ha i åtanke att varje vetenskapligt resultat är mänskliga 
produkter och att varje vetenskapsman har sina förklaringar till varför man 
forskar inom ett visst ämne. Under mina intervjuer berättar personalen vilka 
skillnader mellan pojkar och flickor man ser i leken och detta stämmer överens 
med de skillnader jag har uppfattat.  
 
När det gäller utförandet av observationer och intervjuer. Tre av intervjuerna 
gjordes direkt efter varandra, vilket inte gav mig tid till att reflektera över 
intervjun och vad jag kunde ha gjort bättre. Att det blev så här beror på praktiska 
skäl, då personalen inte hade så många tider att välja mellan. Jag hade också 
önskat att kunna ställa mer frågor kring hur jag uppfattat att personalen bemött 
pojkar och flickor. Eftersom de inte deltog så mycket i leken att jag kunde göra 
någon analys av det försvann en del av tankarna kring intervjuerna där jag velat 
jämföra med hur det var och vad de tänkte.  
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5. Resultat 
 
5.1 Förskolan 
Förskolan ligger i Halmstad kommun. På förskolan finns 27 barn, varav 16 
pojkar och 11 flickor, som alla är mellan fyra och fem år. Alla barn har nordisk 
bakgrund och bor i en del av kommunen där de flesta tillhör mellanklassen eller 
övre mellanklassen. 
 
På avdelningen där jag utförde mina observationer arbetar fyra personer som jag 
kallar Anna, Bea, Cissi och Doris. Två är barnskötare och två är förskollärare. 
Alla har arbetat inom yrket mellan sex och femton år och de är 32, 37, 49 och 60 
år. Dessa personer har arbetat på denna förskola i tre månader, ett år, drygt tre år 
och femton år. Jag har valt att inte skriva vem som är hur gammal och vem som 
arbetat längst på förskolan eftersom jag inte tycker att det har någon betydelse 
för resultatet och för att minska risken att någon ska kunna identifiera någon.  
 
De rum jag har utfört mina observationer i är dockrummet med en soffa och 
madrasser. Där det finns också en inbyggd dockvrå med dockor, docksäng, spis 
och matlagnings tillbehör. Legorummet är ett mycket litet rum med flera stora 
backar med lego. I köket finns förutom stolar och bord en bokhylla med böcker 
och en soffa. Det stora lekrummet, som man även äter i, kan delas av till två rum 
med en vikvägg. Här inne finns soffa med soffbord och hyllor med en del 
leksaker i. Ritrummet består av ett stort bord i barnens höjd och hyllor med 
målargrejer, pärlor och papper.  
 
5.2 Observationer 
Mina observationer gav svar på syftets första frågeställning, hur ser 
leksituationerna ut på förskolan. Efter att ha renskrivit mina 
observationsanteckningar för en vecka blev det 14 sidor. Anteckningarna 
representerade främst inomhuslek, eftersom det visade sig betydligt lättare att 
observera. Där kunde jag sitta i ett rum och anteckna medan barnen lekte i 
närheten. Utomhus hade barnen en stor yta att röra sig på där de sällan var på 
samma ställe en längre stund, leken var inte heller lika lätt att urskilja, delvis på 
grund av att det ibland var svårt att höra vad barnen sa.  
 
För att strukturera mina anteckningar har jag numrerat de olika leksituationerna, 
från 1-17. De olika situationerna varierade från mycket korta till timslånga lekar. 
Ett exempel på en mycket kort lek är en lek med tre pojkar utomhus, i lek 
nummer 6. 
 
”Tre pojkar springer runt en stolpe. En pojke vill att röret ska hänga där uppe, 

de två andra pojkarna fortsätter att springa runt och gå baklänges runt stolpen. 
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Pojken lyckas få upp röret och nu springer även han runt stolpen, de skrattar 

mycket. Röret hänger kvar och plötsligt springer alla pojkar åt olika håll.”  

 
I mina observationsanteckningar finns det situationer som inte var lätta att 
avgöra om det var leksituationer eller inte. Ett exempel på en sådan situation var 
när jag började observera två pojkar som byggde med lego i legorummet. 
Legorummet är väldigt litet så jag satt precis utanför för att inte vara ivägen. En 
av pojkarna ska ”slå sönder hela sin hand”, han slår hårt mot dörren, sen skriker 
och skrattar han. En flicka avbryter pojkarna och säger åt dem att städa och 
stänger så att jag inte längre hör vad pojkarna säger. De bankar på dörren och 
snart kommer en personal och frågar varför dem gör så, hon frågar om det är för 
att de vill leka med flickorna. Hon säger till dem att de inte får stå här och skrika 
utan att de får leka någonting istället. Denna situation har jag inte räknat som en 
leksituation. 
 
Numreringen av leksituationerna gör att jag kan se om jag har observerat lika 
många situationer med flickor som med pojkar. Det visade sig att jag har 
observerat åtta situationer där pojkar leker, åtta leksituationer med flickor och 
två situationer där pojkar och flickor leker tillsammans. Av detta kan man se att 
det är vanligast att barnen leker med det egna könet. Ibland förekom det att en 
pojke var med en liten stund i flickornas lek, men i de situationerna var det 
tydligt att det fortfarande var ”flickornas lek”. Både pojkar och flickor leker i 
alla rum, det är främst dockrummet och det stora lekrummet som har använts. 
Dessa rum var också de rum som var lättast att observera lek i, då det fanns plats 
för mig att sitta i rummet och höra vad de sa utan att jag var ivägen. Flickornas 
lek var i allmänhet lättare att observera eftersom de var mer noga med att säga 
vad de skulle leka och förklara vad som skulle hända härnäst. Flickornas 
vanligaste lek var mamma, pappa, barn där de gick till skolan, åkte till doktorn 
och tog hand om dockorna. Pojkarna var till exempel monster eller 
spindelmannen. Båda könen byggde kojor och lekte att de dog.  
I lek nummer 9 kan man se vilka tydliga leksignaler de tre flickorna i 
dockrummet gav. 
 
”Flicka1: jag var ute och tältade, fast det kunde jag inte för det blixtrade. Jag 

dog. 

Flicka2: du får vara hund. 

Flicka1: nej! 
Flicka3: jag vill vara en storasyster som heter Rebecka. 

De släcker lampan och ska sova. 

Flicka1: jag dog. Jag dog, jag dog på låtsas i leken. Jag var död och kunde inte 

vakna för när man dör kommer man till himlen.  

Flicka3: då leker vi att du kommer till himlen och sen ramlar ner.” 
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I de olika leksituationerna har jag tittat på vilken slags lek barnen leker utifrån 
Knutsdotter Olofssons beskrivningar. Knutsdotter Olofsson menar att man med 
andras kategoseringssystem av lek ofta stöter på problem eftersom de olika 
lekformerna är inflätade i varandra. Hon är dock medveten om att hennes 
definition inte gör det lättare, eftersom det kan vara svårt att veta om det är lek 
då det endast är barnet själv som vet om det leker. För att klara denna 
problematiken bättre tycker hon att man bör se definitioner och kategorier som 
kryckor, som hjälper oss säkrare fram, men när vi kan måste vi också i våra 
försök att förstå leken släppa kryckorna. Detta tycker jag är viktigt att tänka på 
och inte nödvändigtvis dela in varje situation i ett lekområde. Den typ av lek 
som är vanligast är lekarnas lek, där man låtsas och intar roller. När man intar 
olika roller leker man ofta även med saker, busken blir ett hus, lådan en bil eller 
mattan en sjö.  
 
När barnen leker befinner sig personalen vanligen i köket eller personalrummet, 
där man arbetar med administrativa uppgifter eller pratar med varandra. Vid lek 
utomhus promenerar man runt och stannar sällan länge på samma ställe. Detta 
illustreras med hjälp av observationsanteckningar från dag tre i köket där Anna 
klipper runda pappersbitar i olika färger som hon sedan klistrar i barnens 
pärmar. Två flickor sitter också vid bordet och klistrar med pappersbitarna som 
blir över, även Bea och Cissi befinner sig i köket.  
 
” Flicka1: Kolla!  

Anna: Snyggt!  

Flicka1: kolla Bea! 

Bea: oj, vad snyggt det blir. Anna och Bea pratar om annat med varandra. 

Flicka1: jag är färdig. 

Anna: skriv namn, hämta en penna och skriv namn. En annan flicka, flicka3, 

kommer och vill också klistra. Anna säger att hon får göra det med de bitarna 

som är över, flickan går för att hämta papper. Personalen pratar om vilka 

böcker man ska köpa in till förskolan. Flicka3 tar flicka1 plats eftersom hon är 

färdig och går därifrån. Personalen står kvar och pratar om hur de ska sätta 

upp lampor och vad som behöver lagas på förskolan. De pratar om vem som ska 

gå på fika, det blir Anna och Bea, Cissi ska fika med Bea när Anna är färdig.” 

  
Endast vi ett tillfälle observerade jag att en personal deltog i barnens lek. Vid 
detta tillfälle lekte tre pojkar spindelmannen ute på gården när Bea passerade. 
De låtsades skjuta nät på henne, Bea går med i leken och låtsas sitta fast och ber 
någon hjälpa henne. En pojke tar loss henne men hon är snart fast igen, denna 
gången lyckas hon ta sig loss själv och börjar jaga pojkarna. Telefonen ringer 
och Bea svarar och går sin väg. Uppskattningsvis varar leken i mindre än fem 
minuter. 
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I ytterligare en situation är en personal med och styr leken. Även denna gång är 
det Bea, som upptäcker att en flicka inte leker med någon. Hon går fram och 
sätter sig på huk bredvid flickan och frågar om hon vill leka med de andra 
flickorna. Hon ser till att flickan får en roll, hon får bli farmor, sen går Bea ut 
från rummet.  
 
Trots att personalen inte deltar i barnens lek går det att utifrån observationerna 
säga någonting om personalens kommunikation till pojkar och flickor. 
Kontakten mellan personal och barn har mestadels bestått utav 
envägskommunikation. Man pratar med barnen när man passera rummet eller 
när något barn ropar på fröken. Personalen talar till pojkarna mer än dubbelt så 
många gånger som till flickorna. Kommunikationen bestod till största delen av 
förmaningar, där pojkarna uppmanas att inte springa, inte skrika, ta det försiktigt 
och att städa. I personalens kommunikation till flickorna kan man inte se något 
tydligt mönster, det förekommer förmaningar, konfliktlösningar så väl som 
praktisk hjälp. Här följer ett utdrag ur lek nummer 11, där man tydligt ser 
personalens roll i leken och kommunikationen med barnen. Leken utspelar sig 
till en början i dockrummet mellan tre pojkar, senare kommer två flickor också 
in. 
 
”Pojke1 skjuter pojke2 och säger att han är död. Han ska ligga stilla, men 

pojke1 sprutar vatten på honom så att han lever igen. Cissi kommer in i rummet 

och hejar på mig och pratar lite. En pojke försöker gå förbi henne, hon stoppar 

honom och säger att han inte får springa fram och tillbaka. Hon förklarar för 

mig att man inte klarar det på en förmiddag, och inte på en eftermiddag heller...  

…Pojkarna bygger en bana, fast egentligen är det en fälla. Flickorna kastar in 

apan till pojkarna som kastar ut den igen. Flickorna kikar in på pojkarna som 

är i en grotta och sen åker de rutschkana och hoppar från fönstret ner i sängen. 

De kastar ut en nalle och apan, flickorna hoppar från fönstret och skrattar och 

skriker. Cissi kommer in och säger: Vad håller ni på med? Killar, nej! Ni får 

inte vara uppe i fönsterkarmen. Var på golvet och lek. Sedan går hon ut från 

rummet.”    

 
5.3 Intervjuer 
Intervjuerna gjordes för att få svar på syftets andra och tredje frågeställning, hur 
förhåller sig förskolepersonalen till leken, och sin roll i den? Och vilket 
förhållningssätt har förskolepersonalen till könsskillnader i lek? 
 
Varje intervju tog mellan 15-30 minuter, vilket ger en total intervjutid på en till 
en och en halv timme. Utskrivet motsvarar detta 18 sidor. Materialet har 
bearbetats genom att jag har gått igenom fråga för fråga där samma fråga har 
ställts eller ämne för ämne, till exempel vilka uppfattningar personalen har kring 
lek. Svaren har inte gått att finna på ett ställe, ibland har samma person motsagt 
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sig själv flera gånger. Jag har inte för avsikt att enbart citera ordagrant vad som 
sagts utan också finna vilka värderingar som lyser igenom. När jag har jämfört 
de olika svaren har jag gjort det utan att generalisera personalen, att en tycker 
annorlunda är lika viktigt att beskriva som att de flesta tycker likadant. I 
bearbetningsfasen har jag också jämfört intervjumaterialet med mina 
observationsanteckningar och med tidigare studier.  
 
I följande stycke kommer jag att beskriva vad personalen sagt under 
intervjuerna, på vissa ställen med hjälp av citat från intervjuerna. Samtliga i 
personalen, som arbetade när jag gjorde mina observationer, ansåg att veckan 
kunde betraktas som en vanlig vecka. 
 
5.3.1 Lek 
Personalen ser leken som en viktig del av förskolan. Två stycken betonar lekens 
betydelse för utvecklingen, i leken lär sig barnet att inta roller, språket, social 
samvaro och det finns utrymme för skapande.  
 
”Kunskap att man lär varandra olika saker. Så det är ju jätteviktigt att alla kan 

lära sig leka, kan leka hela livet.”  

 
Samtliga medger också att man inte brukar leka mer med barnen än man gjort 
under veckan för mina observationer, någon tyckte att det blivit mindre och 
mindre med åren. All personal uttryckte däremot att man ville delta mer i 
barnens lek, anledningen till att man ville delta mera varierade dock.  
 
”Och vi önskar att vi hade kunnat vara med mer och vi säger det att ibland 

skulle man vara med bara för att observera, att lyssna, man behöver inte vara 

med i leken. Utan man kan lyssna och lära sig väldigt mycket om barnens 

relationer mellan varandra.”  

 

”…att man är med i fria leken och observerar och ser, och vill de att man är 

med och leker så okej va, men det är ju inte alltid det behövs,…”  

 
”Hellre sitter jag och leker än fyller i en massa papper..”  

 

”Frågar man föräldrarna med till exempel, det hade vi ju nu när vi hade 

föräldrarmöte. Då sa ju föräldrarna också det att, det roligaste är ju att de får 
leka. Det är ju inte det här att de kommer hem med en liten kotte, hem med det 

och det, det är inte det som är viktigt. Sen givetvis ska de vara med och skapa 

också, men skapa kan man också göra i leken, men leken är viktigast.”  

 

Att personalen inte är med i leken, menar de är tidens fel, man hinner helt enkelt 
inte. Inom tidsbegreppet betonar man olika saker. En personal menar att det sen 
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gammalt sitter i förskolan att personalen, istället för barnen, ska producera. Hon 
känner också att hon som personal inte hinner rota sig eller finna någon 
trygghet. Under de tre senaste åren har hon redan varit på tre olika avdelningar 
på grund av omorganiseringar och hon upplever att hon har många tankar kring 
jobbet som hon aldrig hade förr. Övrig personal talar om hur mycket det är som 
ska göras som inte har direkt med barnen att göra, man upplever en stressig 
tillvaro.  
 
”…varje barns utveckling ska dokumenteras i olika situationer, vilket ställer 

stora krav på att vi som personal ska se varje barn och det är ganska så pressat, 

att hinna med alltihopa. Så det är mycket stress, det är det.”  

 

5.3.2 Könsskillnader 
När man går igenom intervjumaterialet och tittar på vad personalen sagt om 
könsskillnader i leken ser man att tre stycken säger sig se stora generella 
könsskillnader, den fjärde tycker att det mesta är likt. Samtliga menar att de 
skillnader man ser beror på både arv och miljö. Här kunde man slutat och låtit 
det vara så här enkelt, för detta har ju faktiskt personalen sagt. Genom vidare 
analys finner man att inga svar är enkla och att vad man svarar på en fråga inte 
alltid överrensstämmer med vad man svarat på en annan fråga. Det är därför 
viktigt att försöka klargöra i vad personalen inte bara säger utan också tycker. 
Jag kommer att gå igenom svaren för personalen var för sig. 
 
Cissi säger att man ser skillnad mellan pojk- och flicklekar genom att pojkar 
leker tuffare och mer krigslekar, flickor leker med dockor. Cissi ger uttryck för 
att hon inte gillar vissa rådande skillnader, hon tycker till exempel att det är synd 
att pojkar lär sig att man inte får gråta och att flickor behöver lära sig att ta för 
sig och våga mer. Här talar hon om miljön och vad pojkar och flickor lär sig av 
omgivningen. När jag frågar om hon tycker att fler män behövs på förskolan 
svarar hon att det absolut behövs. Hon tycker att det finns för många kvinnor på 
förskolan som är dåliga på pojkar och pojklek. Att de är dåliga på det beror just 
på att de är kvinnor, en man har ett annat beteende och skulle kunna ge pojkarna 
de här lite tuffare lekarna som de behöver tror hon.  
 
Doris säger att i den normala leken ser hon stora generella skillnader, men hon 
betonar att det faktiskt finns många flickor som är som pojkar, och vice versa, 
och som kommer att ha det beteendet hela livet. Att det är skillnader tror hon 
beror på omgivningen, hon säger att vi skiljer på pojkar och flickor, att vi alltid 
har gjort det och hon tror att vi alltid kommer att göra det. På så sätt tycker hon 
inte att förskolan är jämställd, även om vissa attityder från förr har försvunnit, 
som till exempel att idag får pojkar gråta när de är ledsna. Hon tycker att fler 
män behövs på förskolan främst för de skilsmässobarn som inte har en manlig 
förebild att identifiera sig med.  
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Anna ser vissa könsskillnader i leken men tycker ändå att det mesta är likt. 
 
”Men annars, väldigt mycket är ju likt, det mesta tycker jag ändå, det tycker jag. 

En del tjejer är ganska tuffa av sig, grabbiga eller så, och sen har vi väl pojkar 

som är lite mesigare som man säger.”  

 
De skillnader hon kan se är att flickor leker mer med dockor och pojkar leker 
mer med bilar och brottas. Dessa skillnader säger hon att hon tror beror både på 
arv och miljö, men hon tycks lägga störst vikt vid arvet. Hon menar att en flicka 
som har tillgång till både traditionella flickleksaker och traditionella 
pojkleksaker väljer att leka med leksakerna gjorda för flickor. Det samma menar 
hon gäller pojkar. Dessa skillnader tycker hon inte att man bör ändra på, hon 
menar att det finns två kön och ser inget fel med att en kille inte ska få vara en 
kille. Att Anna behandlar barnen jämställt på förskolan, genom att de till 
exempel blir lika mycket hörda och får lika mycket beröm, är hon säker på 
eftersom hon tänker på det.  
 
Bea ser stora skillnader i hur pojkar och flickor leker, bland annat genom att 
pojkar leker våldsammare och flickor lite stillsammare. När det gäller vad 
skillnaderna beror på berättar Bea om undersökningar hon har hört talas om som 
visar att det finns en genetisk skillnad i hur pojkar och flickor leker på olika sätt 
med leksaker redan i tidig ålder. Hon anser också att barnen föds i en mycket 
manlig och kvinnlig värld, där man bemöts olika beroende på vilket kön man 
tillhör.  
 
…man försöker att jobba med att inte hamna i de här fällorna för mycket. Det 

gör vi ändå, säkert mycket mer än vi tror. Men vi är ändå lite medvetna om det.  

  

5.4 Sammanfattning 
Observationerna visar att det är vanligast att barnen leker med det egna könet i 
vad Knutsdotter Olofsson beskriver som lekarnas lek, där man härmar och intar 
roller. Personalen deltar endast en gång under observationstillfällena i barnens 
lek, när barnen leker befinner man sig istället oftast i köket eller 
personalrummet. Under intervjuerna gav personalen uttryck för lekens betydelse 
på förskolan. Leken ansågs som något av det viktigaste och utifrån olika 
perspektiv önskade personalen att man hade mer tid att leka med barnen. För det 
var just tiden och den stressiga arbetsmiljön som var problemet till att man inte 
deltog i barnens lek i större utsträckning. När det ställdes frågor kring 
könsskillnader och dess problematik gav personalen flera dubbeltydiga svar. 
Man kan till exempel å ena sidan vara positiv till jämställdhetsarbete medan man 
å andra sidan tycker att pojkar ska få vara pojkar och flickor få vara flickor och 
att fler män behövs på förskolan för att kunna göra pojksaker med pojkarna.  
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6. Diskussion 
 
Jag återgår till studiens syfte där jag valt att studera förskolepersonalens 
förhållningssätt till flickor och pojkar i leksituationer på en förskola. 
Problemområdet valdes med en feministisk vetenskaps utgångspunkt. Detta har 
påverkat mitt val av metod och i sin resultatet. Man kan väga in aspekten att jag 
är kvinna och vilken betydelse det har för studiens resultat. Förskolepersonalen 
har förväntningar på mig som kvinna, och detta kan påverka deras sätt att 
bemöta mig. Det kan tänkas att en äldre man hade bemötts med mer auktoritet 
och allvar. Till min fördel kan vara att den kvinnliga förskolepersonalen känner 
större samhörighet med mig och har lättare att öppna sig och säga vad de tycker. 
Man kan inte heller komma ifrån att när jag observerar eller intervjuar en person 
så ser jag även deras könstillhörighet, som representeras av olika förväntningar 
då det gäller utseende, uppträdande och beteende. Jag är också en del av vårt 
ojämlika samhälle och har under mitt liv blivit påverkad av samhället. En annan 
aspekt som kan ha haft stor betydelse i mina observationer och intervjuer är min 
erfarenhet. Saknar man erfarenhet kan det vara lätt att missa att ställa följdfrågor 
och man kan utstråla en osäkerhet som smittar av sig till respondenterna. Kritik 
mot observation som metod kan vara att man som observatör påverkar 
situationen genom att bara vara där, människor kan bete sig som det tror de 
förväntas göra.  
 
Efter att ha gjort mina intervjuer med förskolepersonalen såg jag en skillnad i de 
svar förskolelärarna gav och de barnskötarna gav. I flera frågor var svaren lika, 
skillnaden bestod av att förskollärarna gav längre, nyanserade och mer 
förklarande svar och visade stor samarbetsvilja och stort engagemang för 
förbättring då man ansåg att brister förelåg. Förskolelärarna är också de som 
visat störst intresse för min studie och dess resultat. En av barnskötarna intog 
med en gång försvarsställning och undrade flera gånger om hon svarat rätt på 
frågan. Faktorer som bidrar till personalens inställningar kan vara 
förskollärarutbildningen som kan inge en viss säkerhet/trygghet och man kan ha 
fått en annan syn på barn och deras utveckling. Varje personal har också en egen 
personlighet som bidrar till varje svar, och man få inte heller glömma att jag 
som intervjuare kan ha påverkat hur man svarat. I följande text kommer jag att 
tala om förskolepersonal, trots att jag fann vissa skillnader. 
 
Min studie visar att personalen tycker att leken är en oerhört viktig del av 
förskolan, detta är samma resultat som Andersson (2007) fann i sin studie. I 
mina observationer fann jag också likvärdigt resultat med Anderssons (2007) 
studie. Resultatet visade att personalen inte är deltagande i leken, vilket ger ett 
svar på min första frågeställning, hur leksituationerna ser ut på förskolan. Tittar 
man däremot på varför personalen inte deltar i barnens lek skiljer sig våra 
resultat åt. Respondenterna i min studie säger sig ha en önskan om att delta, att 
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man trots detta inte deltar skyller man tiden på. Personalen i Anderssons (2007) 
studie anser att de vuxna kan störa barnens lekprocess och att man bör vara så 
lite deltagande som möjligt. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att personalen 
har så olika syn på de vuxnas deltagande i leken. Läroplanen säger inget 
huruvida personalen ska delta eller inte delta i barnens lek. Vad den däremot 
säger är att leken är viktig för barnen och deras utveckling, och att de vuxna 
påverkar barnen och är viktiga förebilder (Lpfö 98). Jag tror att personalen 
genom att delta i barnens lek har större möjlighet att påverka och motverka 
traditionella könsroller än om man inte deltar i leken. I min studie har jag inte 
undersökt om personalen har tid eller inte att delta i leken och kan därför inte ge 
några vetenskapliga belägg för eller emot personalens påstående. Att studera vad 
förskolepersonalen gör med tiden man har vore intressant, då skulle man kanske 
få veta vad personalen prioriterar att göra istället för att delta i leken, som man 
anser vara något av det viktigaste.  
 
I inledningen av min uppsats refererade jag till förskolans läroplan, Lpfö98. Den 
intervjuade personalen i min studie uppger, precis som Lpfö98, att leken är 
viktig för barns utveckling och lärande. Vad personalen däremot inte verka veta 
är att läroplanen säger att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. En av personalen säger att hon tänker läroplanen när hon arbetar, i ett 
annat sammanhang är det underförstått att hon tycker att pojkar och flickor 
kräver olika typer av behandling. Anna är en annan ur personalen som menar att 
det faktisk finns två kön och tycker att pojkar ska få vara pojkar och flickor få 
vara flickor. Månsson (1996) är en annan som studerat förskolepersonals 
uppfattningar kring jämställdhets- och könsfrågor. Två av tre i hennes 
undersökningsgrupp betonade likheter mellan könen och man uppfattade att man 
behandlar barnen lika oberoende av kön. Detta behöver i sig inte vara fel, men 
när de olika könen förväntas leka en viss lek och behandlas därefter följer man 
inte längre läroplanen. Att man agerar olika på grund av att man anser att 
läroplanen kan tolkas på olika sätt är inte bra. Själv tycker jag att det är ganska 
klart vad läroplanen menar när man skriver att man ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. I meningen efter har man själv en förklaring, att 
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utifrån stereotypa könsroller. Hur detta ska fungera i praktiken 
anser jag vara ett större problem än tolkningsfrågan. Jag tycker att 
förskoleledningen har ett ansvar när det gäller personalens förhållningssätt till 
läroplanen. Personalen måste vara medveten om hur man ska arbeta, och alla 
inom personalgruppen måste ha en gemensam arbetsidé. En annan intressant 
frågeställning är om personal som inte håller med om läroplanens innehåll är 
lämpade att arbeta inom förskolan. Jag menar inte att personer med ett visst 
synsätt inte ska få arbeta på förskolan, men att det bör vara bättre information 
om hur man är skyldig att arbeta. Som läkare kan man inte testa en ny metod 
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baserad på sin personliga inställning, utan måste följa vetenskapligt beprövade 
metoder. Samma sak bör gälla för förskolepersonal. 
 
Hos personalen finns en mycket positiv sida, där man anser leken vara oerhört 
viktig och man har en önskan om att delta i barnens lek. Man uttrycker sig även 
positivt till fortbildning, någon menar till och med att det borde vara ett krav. 
Utifrån detta kan man säga att personalen uttrycker en god vilja och att det finns 
goda förutsättningar för en positiv arbetsmiljö. Dessa positiva attityder är 
absolut viktiga att ta tillvara på, men det är inte hela bilden av förskolan. För 
trots att man anser att leken är viktig för barnens utveckling förekommer det 
nästan inte överhuvudtaget att personalen på förskolan deltar i, eller finns 
närvarande vid barnens lek. Att man inte leker med barnen skyller personalen 
tiden för. Ledningen för förskolan har givetvis också ett ansvar. Anledningen till 
att det ser ut som det gör kan bero på att ledningen inte vet hur situationen på 
förskolan ser ut. Det kan även vara så att man har högre politiska beslut att följa. 
Ligger grunden till förskolans situation på politisk nivå krävs politiker som inser 
att något måste göras. Att regeringen avsatte pengar för att utbilda 
genuspedagoger tycker jag är ett bra initiativ. Genuspedagogerna arbetar med att 
medvetetgöra personalen om sitt eget agerande, för att därefter våga förändra sitt 
beteendemönster. Att ändra de vuxna är det svåraste eftersom de normer som 
finns i samhället ses som naturliga och är lätta att leva efter. Genusarbetet ska 
inte hindra något barn, utan man vill lyfta alla barn och se till att de inte blir 
låsta i traditionella könsmönster. Man betonar också vikten av att genusarbetet 
aldrig avstannar, man menar att det är lätt att ändra ett barn till ett ”genusbarn”, 
men det är lätt att ändra tillbaka som det var innan också. Arbetet bör därför 
följa med barnen upp i skolan (Carlsson-Wahlgren, 2009). Jag tycker att 
genuspedagoger verkar bra för förskolan, men för att arbetet ska få någon effekt 
på samhället tror jag det krävs mer en ett par genuspedagoger i varje kommun. 
Barnskötar- och förskolelärarutbildningen bör innehålla en stor del av 
genuspedagogernas tankesätt och personalen borde få kontinuerlig handledning 
och tid för reflektion. 
 
Trots att, speciellt, förskolelärarna har en god vilja och är medvetna om att de 
båda könen inte behandlas lika kan vi inte veta att personalen faktiskt hade 
handlat efter Lpfö och varit vuxna förebilder som motverkar traditionella 
könsmönster och könsroller om tiden hade funnits.  
 
Utifrån min studie kan jag inte generalisera alla förskolor, vilket syftet inte 
heller var, men man undrar om det ser likadant ut på andra förskolor runt om i 
landet. Givetvis måste man göra något åt detta problem snart ur många 
synvinklar. Ur ett feministiskt perspektiv är det viktigt att man gör något 
eftersom feminismen är kritisk mot samhällets makthierarki och de traditionella 
könsroller som finns. Man önskar att samhället förändras, kvinnor och män ska 
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ha samma rättigheter och skyldigheter. Att förändra situationen på förskolan är 
också viktigt för personalen som arbetar där. Arbetsmiljön ska vara fri från, som 
personalen beskriver, negativ stress och press från ledning, faktorer som kan 
bidra till ökad sjukskrivning och utbrändhet, vilket i sin tur påverkar barnen. Det 
är viktigt att redan i tidig ålder göra något åt de könsskillnader som finns. Det är 
i förskoleåldern som barnet börjar betrakta sig själva med omgivningens ögon 
(Hwang & Nilsson, 2003). Att omgivningen inte ser på pojkar och flickor på 
samma sätt visar tidigare studier. En studie (Fischtelius, Malmberg, Johansson 
& Nordin, 1983) visar att förskolepersonalanvänder olika språkliga strategier 
beroende på om de pratar med en pojke eller flicka. Även Månsson (2000) har 
studerat personalens syn på de olika könen. Resultatet visade att flickor beskrevs 
som bestämda, självständiga, förnuftiga och smarta medan pojkar beskrevs som 
barn med behov av närhet och kroppskontakt, samt robusta och med mycket 
spring och fläng. Det är också mer okej för en flicka att ägna sig åt vad som 
anses vara en typisk pojkaktivitet än tvärtom. Att vara ”pojkflicka” är mer 
accepterat och kan till och med ses som något positivt. De pojkar eller män som 
ägnar sig åt typiska tjejaktiviteter kallas ofta ”tjejer”, ”kärringar” eller ”fjollor”. 
Det visar hur det manliga värderas högre i samhället (SOU, 2006).  
 
Även om vi väljer att lägga skulden på högre instanser har personalen ett ansvar. 
När personalen har fått den tid och de resurser som krävs för att kunna delta i 
barnens lek och motverka traditionella könsroller är det viktigt att samtliga 
personal har samma syn, vilket kontinuerlig fortbildning kan hjälpa till med. Tid 
för att diskutera och reflektera över arbetet är viktigt, det säger man sig sakna 
idag. Jämställdhets arbete med barnen bör ske på ett lekfullt sätt, visa att det 
finns kvinnliga brandmän och manliga sjuksköterskor. Sedan tror jag att 
samarbete med föräldrarna är nödvändigt, att få föräldrarna att förstå att 
jämställdhet inte handlar om att deras flicka inte får ha en rosa tröja längre utan 
om värderingar och rättigheter. Förskolan kan inte ses som en enskild del av 
samhället utan är en del där man påverkas av allt från barnens hem (barnen har 
redan som nyfödda fått lära sig vad som förväntas av pojkar resp. flickor) till 
samhällets värderingar (där förskoleyrket är ett kvinnoyrke med låg lön, där 
besparingar görs). För att förändra synen på pojkar och flickor krävs arbete och 
engagemang av hela samhället, vilket inte är helt enkelt.   
 
Den bild jag fått, genom observationer och intervjuer, av denna förskola är en 
skrämmande bild av utvecklingen som sker inom förskolan. I observationerna 
kunde jag endast vid ett tillfälle se en personal som deltog i barnens lek, detta 
tycker jag är alldeles för lite. Under intervjuerna berättade personalen om för 
stora barngrupper, tung press från ledning och hög stress. Under mina 
observationer upplevde jag däremot ingen överdrivet hög stress eller press på 
personalen. Jag håller med personalen om att barngruppen är för stor och tror att 
färre barn skulle vara positivt för så väl barn som personal. Trots detta anser jag 
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det märkligt att personalen beskriver leken som det viktigaste på förskolan 
samtidigt som man inte har någon tid alls för att delta. Jag tycker att personalen 
har ett större ansvar än man själv vill ge uttryck för, det är alldeles för bekvämt 
att skylla på högre instanser. Under observationerna kunde jag till exempel se att 
när barnen lekte utomhus gick personalen och småpratade med varandra, här 
menar jag att det finns mycket tid som kan användas för till exempel lek med 
barnen.  
 
Jag har tittat på resultatet från min studie och jämfört med tidigare studier. 
Under mina observationer fann jag, precis som Paulsson och Öhman (1999), att 
de platser barnet leker på är könsneutralt, både pojkar och flickor leker till 
exempel i dockrummet. Det visade sig också att det är vanligast att man leker 
med det egna könet. Paulsson och Öhman (1999) såg att kvinnlig personal 
deltog mer sällan i barnens lek än manlig personal, detta var inget jag kunde 
jämföra eftersom inga män arbetade på förskolan för min studie. Vad jag såg 
under mina observationer beträffande hur pojkar och flickor leker stämmer 
också väl överens med tidigare studier där man till exempel funnit att flickor 
vanligen leker mor, dotter, fru medan pojkar leker far, son, är en yrkesroll eller 
fiktiva roller. 
 

Det är först när personalen deltar i barnens lek många frågor kan besvaras och 
min studies syfte kan genomföras. Genom de intervjuer jag har gjort kan jag inte 
veta vad personalens svar egentligen betyder. Jag kan inte veta hur de skulle 
agera i verkligheten då det under mina observationer inte förekom några 
leksituationer med barn och personal.  
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Bilaga 1. 
 
Till målsman för barn på XXXförskola, avdelning XX. 
 
Hej!  
Jag heter Jessica Gilljam och läser Pedagogik på Högskolan i Halmstad. Jag 
håller på med en undersökning som ska ligga till grund för min D-uppsats. I min 
undersökning skall jag studera olika situationer på förskolan när barn leker.  
 
Jag har valt att göra mina observationer på ert barns förskola, avdelning XXX. 
Förskolan kommer inte att namnges i min uppsats. Under fyra dagar, måndag-
torsdag, vecka X kommer jag att göra observationer i leksituationer på 
förskolan. Observationerna kommer att äga rum fyra timmar om dagen och det 
kommer inte att påverka barnens eller förskolans vardagliga rutiner. Jag 
kommer inte att använda mig av videokamera eller bandspelare eller intervjua 
något av barnen. Det insamlade materialet består av mina egna anteckningar från 
min vistelse på förskolan. Det kommer endast att vara tillgängligt för mig själv 
och min handledare på högskolan. Jag vill noga påpeka att inga uppgifter som 
kan identifiera någon av individerna kommer att publiceras i min uppsats! 
 
Har ni några frågor får Du gärna höra av dig till mig, Telefon: 035-12 76 02, 
Eller på e-post: jessica_gilljam@hotmail.com 
 
Handledare: Anders Nelson, Lektor i pedagogik, Telefon: 035-16 74 88 
 
 
Vänliga hälsningar Jessica Gilljam 
 


