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ABSTRACT 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka lekar som accepterades och vilka 
lekar som inte accepterades av pedagoger i förskolan. Studien utgick även från ett 
genusperspektiv som i databearbetningen behandlades utifrån om det var några 
skillnader mellan pojkars och flickors lek. Utöver det undersöktes hur pedagogerna 
bekräftade respektive avfärdade dessa lekar. Undersökningen genomfördes med hjälp 
av observationer och ett observationsschema som arbetats fram utifrån syftet. 
Därefter analyserades data med hjälp av begreppen barns fria lek, accepterad och 

icke accepterad lek samt pedagogers sätt att innesluta och utesluta barns lekar. 
Resultatet visar på att de lekar som accepteras karaktäriseras av ett lugn och en 
normal ljudvolym. De lekar som inte accepteras innefattar moment som att barnen 
springer omkring, talar högt eller skriker och riskerar att skada sig själva eller andra. 
Tydligt förekommande gällande de lekar som inte accepteras är just att de innefattar 
moment som inte accepteras, inte att barnen leker ett innehåll som inte accepteras.  
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1 INTRODUKTION 
 
Uppsatsen tog form utifrån ett stort intresse för barns lek och deras möjlighet att 
skapa betydelsefulla tillfällen för deras utveckling. Hjorth (1996) belyser leken som 
ett verktyg för barn att förstå sig på omvärlden och alla de intryck som omvärlden 
ger. Skolverket (2006) tar i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, upp att ”leken är 
viktig för barns utveckling och lärande” (a.a., s, 6) och att förskolan ska präglas av 
”ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande” (a.a., s 
6). Hjorth (1996) har i en undersökning av hur barn uppfattar leken funnit att de leker 
ut det som är förbjudet, vilket resulterar i att pedagogerna1 anser att barnen ibland 
uppför sig illa. Hon fortsätter med att beskriva hur dessa lekar faller inom det som 
pedagoger inte accepterar och utesluts i sin tur till förmån för de lekar som 
accepteras (Tullgren, 2004). Hangaard Rasmussen (1993) belyser dock att det inom 
förskolan verksamhet finns olika grader av acceptans gällande vad som accepteras 
och inte accepteras. Får barnen då inte möjlighet att leka ut vad som helst? Vad är 
tillåtet att leka? Om de inte får leka alla lekar, hur ska de kunna bearbeta de 
händelser som de inte förstår? I leken så bör det finnas möjlighet för barn att leka 
vilket innehåll som helst, men med pedagogens hjälp för att skapa förståelse. Det för 
att barn ska kunna ta del av sin omvärld och bearbeta de händelser, för att i slutänden 
kunna lämna leken med en ökad förståelse för dess innehåll.  
 
Skolverket (2006) skriver att ”förskolan skall motverka traditionella könsmönster 
och könsroller” (a.a., s 4), vilket tydliggör att pedagoger har till uppgift att ge alla 
barn samma möjlighet utifrån sitt kön. Här ökar intresset utifrån att alla barn ska 
tilldelas lika förutsättningar i leken utifrån en könsneutral miljö. För att undersöka 
om dessa lekar har någon speciell karaktär och om det finns något som talar för att en 
sorts lekar tillfaller pojkarna och en annan sorts lekar tillfaller flickorna kommer 
denna studie att innefatta ett genusperspektiv. Hjorth (1996) belyser att det finns de 
lekar som pojkarna använder sig av och de lekar som flickorna använder sig av. Av 
intresse för denna uppdelning kommer pojkars respektive flickors lek att jämföras 
med de lekar som avfärdas respektive de lekar som uppmuntras av pedagogerna. 
 
Att genomföra denna studie syftar till att skapa ett underlag att ta del av för att få en 
ökad förståelse för barns lek och hur de leker ut sin omvärld. Lekens betydelse för 
barns utveckling är inte att ta miste på utifrån Lpfö 98. Det i samband med Hjorths 
(1996) beskrivning av leken som verktyg medför ett intresse av att ta del av hur 
pedagoger ser på barns lek ute i praktiken. Att studera hur de styr barns lekar utifrån 
vad som accepteras respektive inte accepteras. Finns det då några mönster mellan de 
lekar som accepteras och därmed uppmuntras respektive de lekar som inte accepteras 
och därmed avfärdas av pedagoger? Kan pojkars och flickors lekar kopplas samman 
med de lekar som accepteras och de lekar som inte accepteras? Denna uppsats skapar 
möjlighet till kritisk reflektion hos pedagoger utifrån lekens acceptans. 

                                                 
1 I denna studie har jag valt att tillskriva all personal som innefattas i den pedagogiska verksamheten 
för pedagoger, då jag inom denna benämning tillskriver både förskollärare och barnskötare. Valet att 
använda mig av benämningen pedagoger, utgår ifrån att jag i mina observationer inte kan se vilken 
utbildning personalen har och därmed inte vill tillskriva all personal med en benämning som antingen 
nedvärderar vissa eller tillskriver andra en utbildning de inte besitter.  
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2 BAKGRUND 
 
Att leken är en stor del av förskolans verksamhet vet alla som någon gång har haft 
insyn i förskolan. Tullgren (2004) belyser att leken har betydelse för barns lärande, 
då de i förskoleåldern använder sig av leken som en väg till lärandet. Hennes resultat 
visar på att barn i förskolan förväntas ta del av samhällets värderingar i leken och 
utveckla sin förståelse för hur de ska bemöta andra människor. Barns lek åsyftar till 
att de ska utveckla sin förståelse för samhället, där frågor som innefattar moral står i 
centrum. 
 
I föreliggande avsnitt kommer tre ämnen att belysas som är centrala för uppsatsen. 
Först och främst kommer en definition på vad lek är och vilken betydelse leken har 
för barn. Därefter behandlas genusproblematiken och vilken betydelse 
genusperspektivet har för barn. Avslutningsvis klargörs vilka lekar som faller inom 
det som accepteras respektive det som inte accepteras samt typiska könsroller utifrån 
tidigare forskning. 
 

2.1 Vad är lek? 
 
Det finns många olika definitioner och teorier på vad som klassas som lek och vad 
som inte gör det. Under kommande avsnitt kommer leken att beskrivas utifrån 
Fröbels, Knutsdotter Olofssons, Piagets och Winnicotts teorier. 
 

2.1.1 Synen på vad lek är 
 
Winnicott (2003) beskriver leken som en kreativ upplevelse och att allting ryms i 
barns lekande. Men vad är det då som säger att något är på lek och inte på riktigt? 
Vad är det som skiljer lek ifrån allvar? Knutsdotter Olofsson (1989) har beskrivit 
skillnaden mellan lek och arbete på följande sätt: 
 

”Arbete utförs av nödvändighet för vår överlevnad och trivsel. Leken är frivillig 
och sker för skojs skull. Arbete är mål- och produktinriktat. Leken sker för 
lekens egen skull. Den är sitt eget mål. Motivationen till arbete kommer utifrån 
omvärlden. Motivationen att leka kommer inifrån en själv. Arbetet utförs i 
verkliga livet. Leken lever i en värld oberoende av verkligheten.” (a.a., s 11-12) 

 
Hon menar på att leken är ett tillstånd som barn själva väljer att genomföra. De gör 
det med lust och vilja för att tillfredsställa de inre behov de har för att socialisera sig 
med andra. Leken är enligt Knutsdotter Olofsson (1996) en kommunikativ förmåga, 
där barn redan från spädbarnsåldern leker. Vid dessa situationer då de är så unga 
genomförs lekarna med föräldrarna. De försöker på olika sätt kommunicera med dem 
och sin omvärld. Hon hänvisar till Gregory Bateson och hans definition av lek, som 
menar att lek förekommer vid de tillfällen som barn visar omgivningen att detta är 
lek (a.a.; Knutsdotter Olofsson, 1989; Knutsdotter Olofsson, 2003). Det visar de 
genom metakommunikativa signaler. Oftast handlar det om ”subtila gester eller 
ansiktsuttryck, förändrade röster eller en sänkt inåtvänd blick mot de inre bilderna” 
(Knutsdotter Olofsson, 1996, s 50). Dessa signaler gör att barn kan gå in och ut ur 
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leken på ett sätt som för lekens innehåll framåt. Ett tydligt sätt att uppmärksamma det 
är att barn ofta ändrar röstlägen när de kliver in och ut ur lekens ramar. Även 
Hangaard Rasmussen (1993) hänvisar till Gregory Bateson och hans teori om lek. 
Han tar upp att leken består av en metakommunikation som skapar ordning och 
trygghet. Leken kan anses vara farlig och skrämmande för en utomstående, men för 
lekens deltagare skapas en trygghet utifrån den metakommunikation som utspelar 
sig. Den typen av kommunikation klargör att det inte finns något att vara rädd för, 
även då leken i sig kan te sig skrämmande.  
 
Fröbel (1995) skrev under sin levnad att det är barns självverksamhet, eller den fria 
leken, som är grundläggande i deras utveckling för att bli en del av samhället och 
dess medborgare. Även Piaget (1999) belyste den fria leken i form av fem olika 
kriterier. Det första kriteriet som han tog upp handlar om att leken är målet i sig. På 
varje arbetsplats, inom varje arbetsgrupp, finns ett mål att på ett eller annat sätt driva 
arbetet framåt och nå målet, men så är inte fallet med leken. Leken saknar precision. 
Knutsdotter Olofsson (1989) skriver om det utifrån att ”medel dominerar över mål” 
(a.a., s 13) och menar att det är processen, barns lek som är det betydelsefulla och 
inte produkten eller målet. Det andra kriteriet som Piaget (1999) beskrev är leken 
som en spontan verksamhet som är okontrollerad. Även här förtydligade han det 
genom att ge exempel på att arbetet är ett tvång som även kontrolleras, antingen av 
samhället eller av verkligheten, till skillnad från lekens spontana framton. Även 
Knutsdotter Olofsson (1989) skriver om lekens spontana karaktär och ”hur den föds i 
stunden och verkställs omedelbart” (a.a., s 13). Leken är frivillig, det är inte tvång 
inblandat och barn företar sig leken för att de själva vill det. Det tredje kriteriet 
innebär att leken inger en form av välbehag (Piaget, 1999). Han menar här att leken 
är en verksamhet för nöjes skull. Det belyser likaså Knutsdotter Olofsson (1989) då 
hon anser att leken ska vara rolig. Det fjärde kriteriet Piaget (1999) ville visa på är att 
leken brister i organisationen. Den saknar organiserad struktur och seriösa 
handlingar. Det femte, och sista, kriteriet Piaget tar upp är att leken saknar konflikter 
av allvarlig karaktär. I det verkliga livet, till exempel på arbetet, så måste 
konflikterna bearbetas. Det kan visa sig på tre olika sätt. Å ena sidan kan man 
underkasta sig den andra personen som man har konflikten med. Å andra sidan så gör 
man uppror gentemot konflikten och den som man har konflikten med. Å tredje sidan 
uppstår en viss grad av kompromiss så ett samarbete kan börja. Det är nödvändigt i 
det verkliga livet att på ett eller annat sätt ta tag i dessa konflikter för att kunna 
komma vidare i sitt arbete. I leken, däremot, behöver inte konflikterna bearbetas på 
samma sätt, utan barnen kan välja hur de vill bearbeta dem. Antingen med hjälp av 
bortträngning av konflikten eller genom att ge den en accepterad lösning. Det viktiga 
är inte att lösa konflikter, utan att ta sig förbi dem för att kunna fortsätta leken. Detta 
gör att barnet inte behöver lägga ner tid på att bearbeta en konflikt till fullo, som i det 
verkliga livet.  
 

2.1.2 Betydelsen av lek för barnet 
 
Henckel (1990) beskriver lekens betydelse utifrån en terapeutisk nödvändighet och 
att leken är ett medfött behov hos barn som de måste leva ut. Hon skriver att ”lek är 
barns egen aktivitet som behöver få utrymme för att barnet skall må bra och 
utvecklas” (a.a., s 96). Leken är barns väg till en givande tillvaro där de utvecklas. 
Även Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver leken som ett behov som finns hos barn 
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redan från födsel och att de i spädbarnsåldern visar det när de leker och söker kontakt 
med föräldrarna. 
 
Fröbel (1995) ser barnet och dess lek som en planta där barnet genom leken lär sig 
för livet, att det är dess hjärtblad som sedan utvecklas till dess livsträd. I den lek där 
barnet känner glädje och lycka i det han/hon gör blir utvecklingen positiv, liksom 
dess kommande livsträd. Känner däremot barnet sorg i den lek som pågår skadas 
hjärtbladet, och i utvecklingen av det även dess livsträd. Barnets utveckling tar skada 
om leken inte är en positiv, utvecklande tillvaro för barnet. Hjorth (1996) skriver 
däremot hur barn många gånger använder sig av leken för att kunna leka ut det 
förbjudna, det som inte är accepterat av pedagoger och anses vara negativt. Vidare 
beskriver hon en situation där tre flickor leker gangsterungar som ”erbjöd dem en 
möjlighet att leva ut sina behov av att överträda normer” (a.a., s 169). De kan 
genomföra lekar som de vet inte accepteras, eftersom de leker och förstår att det inte 
är på riktigt. Flickorna hade, under en utflykt, plockat syrener, sprungit in i portar 
och tryckt på porttelefoner och allmänt uppfört sig illa ansåg pedagogen. Hjorth 
menar att en sådan möjlighet att bearbeta det förbjudna i leken ger barn en trygghet 
då de fortfarande är inom lekens trygga ramar.  
 
Vidare fortsätter Fröbel (1995) att tala om lekens drivkraft och att barn behöver 
livsglädje och förmåga att driva leken framåt utifrån dess inre livskraft. Fattas detta 
hos barnet så brister även förmågan att skapa lekar som ger uttryck för livfullhet och 
levnadslust. Dessa barn går ofta omkring, sysslolösa och för sig själva. Winnicott 
(2003) beskriver det, utifrån sin teori, enligt följande: 
 

”Psykoterapi handlar om två människor som leker tillsammans. Följden av detta 
är att när det inte går att leka måste terapeutens arbete inrikta sig på att föra 
patienten från ett tillstånd där han inte kan leka till ett tillstånd där han kan leka.” 
(a.a., s 70) 

 
Fröbel (1995) och Winnicott (2003) menar att barn måste få hjälp att föra leken 
framåt vid de tillfällen då leken har stagnerat, så att deras lek kan komma vidare i sin 
utveckling. I förskolan är det pedagogernas uppgift att föra leken framåt till ett 
tillstånd som utvecklar barns förståelse för omvärlden. 
 
Barns lek är en framställning av att förstå sig på omvärlden och syftar till att 
”efterlikna det mänskliga livet och ge en typisk bild av detta” (Fröbel, 1995, s 55). 
Även Henckel (1990) beskriver leken som en aktivitet där barnet tillägnar sig 
omvärlden, liksom Hjorth (1996). 
 

2.1.3 Definition av lek i föreliggande arbete 
 
Med utgångspunkt från tidigare teoretiker ses leken i föreliggande arbete som barns 
självverksamhet (Fröbel, 1995), den fria leken. Av vikt för lekens betydelse är det 
grundläggande att leken utgörs av spontana aktiviteter (Piaget, 1999; Knutsdotter 
Olofsson, 1989). Innebörden är att barnen företar sig leken för att de själva vill 
genomföra den utifrån en inre lust och vilja (Knutsdotter Olofsson, 1996). Lekens 
spontana karaktär som är betydelsefull enligt Knutsdotter Olofsson (1989) och Piaget 
(1999), eller lekens självverksamhet som är av betydelse för Fröbel (1995) är viktig 
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då barnen leker ut de inre bilder de har (Fröbel, 1995). Den fria leken, spontana 
aktiviteter och barns inre lust och vilja definierar leken i föreliggande arbete. 
 

2.2 Genus 
 
I dagens samhälle finns det ”många missuppfattningar och felaktiga föreställningar 
som lägger hinder i vägen för förståelsen av genusbegrepp” (Hedlin, 2004, s 1). I 
följande avsnitt kommer en förklaring till vad genus är och vad genusperspektivet 
har för betydelse för barn. 
 

2.2.1 Vad är genus? 
 
Hedlin (2004) skriver att det är en vanlig missuppfattning att genus och kön är 
samma sak. Hon beskriver genus enligt följande: 
 

”När man talar om genus syftar man emellertid på de föreställningar vi har om 
män/manligt och kvinnor/kvinnligt. Dessa föreställningar får konsekvenser och 
leder till en särskild könsordning, genusstruktur.” (a.a., s 1) 

 
Genus handlar alltså om hur vi ser på män och kvinnor och vilka föreställningar vi 
har på vad som är manligt och kvinnligt. Eller som Hedlin fortsättningsvis skriver: 
”de sociala och kulturella föreställningar som kopplats till det biologiska könet” (a.a., 
s 9). Genus är ett begrepp som förklarar vad vi anser vara typiskt manligt och 
kvinnligt utifrån de föreställningar som vi har om män och kvinnor. På samma sätt 
förklarar Hirdman (1988) genus och att det är ”vår allt större förståelse av hur 
manligt och kvinnligt ››görs››” (a.a., s 51). Det är inte vår förståelse för hur kvinnor 
och män ser ut, vilka biologiska skillnader som finns, utan hur vi förstår det som är 
manligt och kvinnligt. Hur vi förstår vilka olika föreställningar vi har på vad som är 
manligt kontra mannens roll och vad som är kvinnligt kontra kvinnans roll. 
 
Inom de föreställningar som ryms i samhället finns det förutfattade meningar om att 
kvinnan ska ta hand om hemmet och att mannen ska försörja familjen (Hirdman, 
2001). Hirdman skriver att mannen ses som norm i vårt samhälle. Det är mannen 
som skapades av Gud, och kvinnan skapades av mannens eget kött. ”Han är 
människan i relation till Gudarna, Han är människan i relation till djuren, Han är 
människan i relation till kvinnan” (Hirdman, 2001, s 59-60). Mannen är den som allt 
relateras till. De här föreställningarna börjar dock försvinna mer och mer men det är 
fortfarande ingen självklarhet att genusperspektivet är jämställt. Att kvinnor och män 
har samma möjligheter utifrån samma förutsättningar. 
 
Hedlin (2004) hänvisar till Britt-Marie Thurén, som blev vår första professor i 
genusvetenskap i Sverige. Thurén förklarar begreppet genus enligt följande: 
 

”Med termen genus markerar vi att vi analyserar de idéer och föreställningar som 
knyts till det vi till vardags kallar kön. På så sätt får vi hjälp att höja oss över 
vardagsnivån. Begreppet genus markerar också att det är hela samhället och hela 
det mänskliga livet som studeras.” (a.a., s 10) 
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Att arbeta med genus och förstå det begreppet innebär att vi tar del av de 
föreställningar som finns i samhället om män och kvinnor. Dessa föreställningar 
bearbetar vi sedan utifrån att försöka förstå dem och förstå den påverkan de har på 
samhället och dess invånare, däribland våra barn.  
 

2.2.2 Vad har genusperspektivet för betydelse för barnen? 
 
Jeanette Hägerström, doktorand i sociologi vid Lunds Universitet, anser att arbetet 
med genus är viktigt för att bryta ner den inarbetade struktur som genusfrågorna 
innebär (Hägerström, 2001). Vidare anser hon att kategorierna om vad som är 
kvinnligt och manligt samt vad de båda grupperna gör, är djupt förankrade 
föreställningar hos oss människor. De föreställningar som finns inom samhället, 
angående vad som är kvinnligt och manligt, kan förstås bättre utifrån Hirdmans teori 
om genussystemet (Hirdman, 1988). Nikell (2001) skriver att ”det är 
samhällsstrukturen – genussystemet – som låser individen i tämligen fasta 
könsmönster och roller” (a.a., s 3). Vad är då genussystemet? 
 
Genussystemet är en teori om hur samhällets förväntningar och föreställningar, om 
vad som anses vara manligt och kvinnligt, sammanfaller i en speciell 
ordningsstruktur av kön (Hirdman, 1988). Hirdman menar att ordningen av könen 
går att förstå utifrån genussystemets två bärande principer; isärhållande och hierarki. 
Den första principen, isärhållande, innebär att vi delar upp människor i två grupper; 
pojkar/män och flickor/kvinnor. Det görs redan från första stunden i livet då släkt 
och vänner frågar de nyblivna föräldrarna vad det blev, flicka eller pojke? Redan här 
börjar socialiserandet av flickor och pojkar, där vi tillskriver de båda grupperna olika 
egenskaper. Den andra principen, hierarki, innebär att dessa två grupper, som tidigare 
har delats upp i den första principen, nu värderas. Per automatik tillskrivs de manliga 
områdena en högre status än de kvinnliga områdena. Hjorth (1996) skriver att redan 
då barn är i fem till sju års ålder får leken en  
 

”…starkt könsspecifik karaktär. Barnen börjar intressera sig för de normer, 
regler och värden som reglerar de mänskliga relationerna och som också de båda 
könen är bärare av. I leken tematiserar barnen de kulturella normer som är 
knutna till respektive kön.” (a.a., s 163) 

 
Barn bör få möjligheten att kunna ta tillvara på allt i sin omgivning, att kunna leka 
förutsättningslöst utan att falla in i lekar med könsspecifik karaktär. Det är däremot 
svårare än vi tror. Hedlin (2004) hänvisar till Thurén som förklara att vi genusifierar 
allt i vår omgivning. Hon anser att vi kodar saker runt omkring oss, såsom 
arbetsuppgifter, färger, platser och så vidare, som kvinnligt eller manligt. 
 
Britta Olofsson, som är förskollärare och filosofie kandidat samt engagerad i 
jämställdhetsfrågor, beskriver två situationer från sitt arbete på den förskola hon 
arbetar på. Situationerna beskriver hon utifrån genussystemets uppdelning av 
kvinnlig och manligt, liksom tilldelandet av status för dessa grupper (Olofsson, 
2007). Den första situationen innefattar en lek där en grupp pojkar uppträder som 
musiker för flickorna, som är åskådare. Under uppträdandets gång kommer en ensam 
flicka in och går upp till pojkarna och börjar spela med dem. Då ropar flickorna på 
henne att gå ner därifrån och säger att hon inte är rolig. Den andra situationen som 
Olofsson beskriver uppstår under maten då hon frågar barnen vad de ska bli när de 
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bli stora. Pojkarna besvarar frågan snabbt och ger en förklaring innefattande många 
ord om vad de vill bli. Efter ett tag frågar hon en flicka vad hon vill bli och får 
svaret; mamma. En kompis till flickan förklarar att även hon vill bli mamma och 
övriga flickorna, utom en, vill bli prinsessor. Den flickan som varken vill bli mamma 
eller prinsessa svarar att hon vill bli doktor och de övriga flickorna ger respons på 
hennes yrkesval genom att säga; ”’Du kan väl bli sjuksköterska istället’” (a.a., s 66). 
Flickan som ville bli doktor bröt mot mönstret och flickan som replikerade henne gav 
en tydlig förklaring på att det inte är accepterat enligt det genussystem som råder. 
Redan tidigt i åldrarna så vet barnen vilka roller som tillskrivs män och vilka som 
tillskrivs kvinnor. 
 
Olofsson (2007) behandlar genusfrågorna och menar att det är lättare sagt än gjort att 
alltid förhålla sig korrekt i relation till de föreställningar som finns. Hon beskriver en 
samling som genomförs av henne själv på den förskola hon arbetar och hur hon ska 
dela ut olika djur till barnen. I utdelandets startskede går hon igenom vilka djur som 
finns och hur de passar ihop med barnen. Hon finner att det finns tre rovdjur och tre 
pojkar och bli därmed lättad över att det stämmer så bra överrens. Det utifrån hennes 
föreställning om att pojkar uppskattar sådant som anses vara spännande och farlig. 
Hennes föreställning om flickorna är däremot att de gärna vill ha sådant som är snällt 
och sött och utifrån det delar hon ut växtätande djur till flickorna. Ovanstående 
föreställningar påverkar barnens möjligheter till att skapa en egen identitet som 
speglar deras personlighet utifrån hur de själva uppfattar sig. De hamnar ständigt i 
situationer som innefattar de grundläggande föreställningar om vad som är kvinnligt 
respektive manligt. 
 
De här föreställningarna resulterar i att pojkar och flickor tilldelas olika egenskaper 
och behandlas på olika sätt. Däribland att pojkar ”kommer i första hand och står för 
det som är spännande, farligt och roligt, medan flickor kommer i andra hand och står 
för det som är vanligt, snällt och sött” (Olofsson, 2007, s 14). Det finns de 
föreställningar som visar på att pojkar tar mer plats än flickor, samt tillåts att göra 
det. Vidare skriver hon att pojkar tilltalas individuellt och flickor tilltalas i grupp. 
Pojkar leker med klossar och flickor med dockor. Pojkar behöver mer hjälp och 
flickor agerar hjälpfröknar. Pojkar är mer ansvarslösa och flickor är mer ansvarsfulla.  
 

2.3 Lekar som accepteras respektive lekar som inte accepteras 
 
Hangaard Rasmussen (1993) skriver att de senaste årtiondena har det ”skett en 
tilltagande idealisering av leken” (a.a., s 13) vilket har lett till att det inom barns 
lekvärld finns de lekar som accepteras och de lekar som inte accepteras. Vilka 
faktorer påverkar en leks innehåll så till vida att den accepteras eller inte? 
 
Vanligt förekommande är att barns TV-tittande leder till att de skapar hjälteroller 
eller leker krigslekar utifrån det de sett på TV. Men hur påverkar detta barnens lek? 
Barns lek kan vara både positiv och negativ utifrån den förståelse de har för den lek 
de företar sig. Då barn inte är medvetna om innebörden i den lek de företar sig så 
behöver de hjälp att få en förståelse för den. I den bemärkelse som TV-tittandet 
resulterar i en krigslek anses inte TV:n vara positiv för lekens utveckling, utifrån 
aspekten att barn ska leka snälla, positiva och utvecklande lekar (Eckert, 2001). 
Eckert fortsätter med att betona att all lek inte är positiv. Hon tydliggör här att 
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exempelvis krigslekar inte anses vara positiva då barnen kan skada sig i de lekar som 
uppstår och att krig inte är någon lek. Fröbel (1995) beskrev det då han talar om att 
barnets lek ska präglas av glädje och lycka för en positiv utveckling och vid de 
tillfällen som barnet känner sorg i leken så är denna lek negativ för barnets 
utveckling. Hur ska barn kunna förstå vad som är positivt och vad som är negativt för 
deras utveckling? 
 
Inom förskolans verksamhet finns det olika acceptans för vilka lekar som accepteras 
och vilka lekar som inte accepteras (Hangaard Rasmussen, 1993). Han skriver att  
 

”på vissa ställen får barnen lov att vara våldsamma och stökiga. På andra ställen 
ska de vara stillsamma och får inte springa omkring. På vissa ställen får de lov 
att klättra upp i de höga träden. På andra ställen sågar personalen av de nedersta 
grenarna med motiveringen att de är alltför farliga att klättra i. På vissa ställen 
får de gärna klättra upp på taket till lekstugan, medan detta är förbjudet på andra 
ställen.” (a.a., s 14) 

 
Barn får här lita till pedagogers styrningar, det vill säga deras inneslutande tekniker 

och deras uteslutande tekniker (Tullgren, 2004). De inneslutande teknikerna 
innefattar att pedagoger ”uppmärksammar och uppmuntrar det som barnen leker” 
(a.a., s 90). Det leder till att barn styrs mot gällande normer utifrån en positiv 
feedback som gör att de frivilligt tar till sig de riktlinjerna som pedagoger 
förespråkar. De uteslutande teknikerna handlar däremot ”om att peka ut och bestraffa 
det som avviker från normen” (a.a., s 95). Pedagogernas tillrättavisningar syftar här 
till att styra bort barnen från de lekar som inte accepteras genom att individualisera 
barnet ifrån gruppen eller att utesluta leken i sig.  
  

2.3.1 Vilka lekar accepteras och varför accepteras de? 
 
Inom förskolans värld finns det många olika sorters lekar. Tullgren (2004) beskriver 
de lekar som faller under positiv styrning för pedagoger med begreppet ”lekar med 
ett ’nyttigt’ innehåll” (a.a., s 74). Inom den kategorin hör de lekar som behandlar 
samhällets värderingar och normer, samt att de speglar hur samhället fungerar. De 
accepterade lekarna innefattar dock inte enbart glädje och lycka, utan de behandlar 
även hot, våld och kaos. Vad är det då som gör att dessa lekar accepteras till skillnad 
från dem som inte accepteras? De lekar som accepteras tar med samhällets 
räddningstjänster och införlivar verkliga åtgärder för att leken ska få ett korrekt 
innehåll. I leken förväntas barn att lära sig hur samhället fungerar och vad som är 
accepterade handlingar utifrån gällande normer och värden samt vad som anses vara 
moraliskt felaktigt. De behöver därmed få hjälp av pedagoger för att kunna 
genomföra leken utifrån de samhälleliga normer som finns. Här styr pedagoger barn 
mot de lekar som innefattar ett nyttigt innehåll. 
 
Mari Riojas-Cortez är assisterande professor på University of Texas i San Antonio 
och forskar om barndomens tidiga utbildning. Riojas-Cortez (2001) beskriver utifrån 
sin undersökning en situation där tre pojkar leker en familjelek där de lagar mat och 
ser till huset. När leken efter en stund utvecklas med olika roller, så som mamma-
pappa-barn, tar pojken med rollen som mamma på sig en klänning. När denna 
situation uppstår klargör en av de andra pojkarna att det inte är roligt. Pojken som 
leker att han är mamma besvarar inte yttrandet utan fortsätter leken tills han säger att 
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det blev varmt och han tar av sig klänningen. Efter lekens vändning börjar pojkarna 
att omdirigera lekens innehåll från en typisk familjelek, till att skapa ett innehåll där 
det är någon som försöker att bryta sig in i huset. Nu skapas spänning i leken och de 
ringer till larmcentralen för att få hjälp av polisen med inbrottstjuven. Utifrån 
Tullgrens (2004) beskrivning innebär det att leken, i detta sammanhang, tillskrivs ett 
nyttigt innehåll då pojkarna tar del av samhällets räddningstjänst. 
 
Tullgren (2004) beskriver familjeleken som lekens kronjuvel. Familjeleken är den lek 
som är mest accepterad inom förskolan och ett sätt att uppmärksamma fenomenet är 
att se hur pedagoger gärna styr barnen mot denna lek. Ett annat sätt är att 
uppmärksamma den rekvisita som finns på förskolorna. Tullgren skriver att den 
största delen av rekvisitan är sådant som associeras till hushållsarbete och familjeliv. 
Hon beskriver här att familjeleken accepteras och prioriteras på grund av att den tar 
upp de normer som finns i samhället om hur en familj fungerar. I sin avhandling har 
hon beskrivit familjeleken som en lek vilken oftast framförs av flickor och att det 
”framträder ett könsmönster med traditionella förtecken” (a.a., s 99). Även Hjorth 
(1996) menar att det är framför allt flickor som leker familjeleken, inte pojkar.  
 
En aspekt ur familjeleken är matleken. Tullgren (2004) förklarar att denna lek är ett 
prioriterat område hos pedagoger eftersom att den innehåller ett lugn som inte 
inbjuder till en massa spring hos barnen. Vidare anser pedagogerna i Tullgrens 
undersökning att fördelarna var många. Några exempel visar på att det är en enkel 
lek att bjuda in passiva barn i eftersom att alla barn vet vad mat är och att man ska 
tillaga den. En annan fördel med matleken är att det inte behöver uppstå några 
komplicerade relationer då leken inte kräver en historia. 
 
De accepterade lekarna, så som familjeleken och matleken, faller inom det som 
pedagoger innesluter. Valet görs utifrån att ta tillvara på lugna och nyttiga lekar som 
innefattar samhällets normer och värde genom att styra barnen mot dem (Tullgren, 
2004).  
 

2.3.2 Vilka lekar accepteras inte och varför accepteras inte de? 
 
Tullgren (2004) skriver att det finns två sorters lekar som faller inom pedagogers 
styrning av de lekar som inte accepteras; de fridstörande och de olagliga lekarna. De 
fridstörande lekarna innehåller roller som anses obehagliga och därmed inte är 
tillåtna. Inom den gruppen finns det två typer av fridstörare lekar; de roller som 
representerar något otäckt och de roller som utförs på ett stökigt sätt. Gällande den 
första typen av fridstörare så är rollerna inte negativa i sig, utan häri finner man de 
moderna hjältarna. Däremot så genomför dessa hjältar handlingar som inte anses 
positiva för förskolebarn. Inom den andra typen av fridstörare, finner vi de lekar som 
har en stökigare och mer högljudd karaktär än till exempel familjeleken. Typiskt för 
dessa lekar är att de oftast framförs av pojkar och visar på ”ett könsmönster med 
traditionella förtecken” (a.a., s 99). Pojkarna faller in i dessa lekar utifrån vad som 
anses vara pojklekar. Eckert (2001) beskriver den här typen av lekar med att barn 
springer runt och/eller skriker. Karaktäristiskt är att barns intensitet i lekarna ökar 
och det skapar oro i barngruppen (Tullgren, 2004). 
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Odelfors (1996) beskriver en situation där en grupp pojkar genomför fridstörande 
lekar, som innefattar båda typerna. En grupp barn med fem- och sexåringar är ute på 
förskolans gård själva och leker. Två pojkar är tydligt dominanta mot de andra 
barnen och inger ett obehag hos dem. Efter ett tag kommer ytterligare två pojkar som 
är med dessa dominanta pojkar och skapar en lek av leksakerna på gården. I leken 
slåss och fäktas de med styltor och kvastar som har blivit vapen. Gruppen med pojkar 
tar utan vidare saker från de andra barnen som inte vågar säga emot dem. Det visar 
sig en tydlig dominans från framförallt de två ursprungliga pojkarna. 
 
Den andra sortens lek som faller inom pedagogers styrning, de olagliga lekarna, 
innehåller, som namnet klargör, olagliga handlingar (Tullgren, 2004). Tullgren 
beskriver en lek som handlar om pyromaner. Den här leken accepteras inte då leken 
är ett verktyg för barn att lära sig om den värld de lever i. Hon förklarar att ”barn 
som leker pyromaner antas följaktligen skapa kunskaper och förståelse för hur det är 
att vara pyroman och att handla som en sådan” (a.a., s 71). Det tyder följaktligen på 
att de barn som leker pyromaner kommer att bli pyromaner. Samtliga exempel som 
Tullgren tar upp inom lekar med olagliga handlingar, innefattar pojkar som sätter eld 
på saker, skjuter människor, hugger huvudet av dem och/eller håller dem fängslade. 
De här aktiviteterna är inget som accepteras i samhället och måste därför regleras 
bort från barn och deras lek. Såvida de inte gör någon ansats till att inbringa 
samhällets räddningstjänster; polis, brandkår och ambulans. ”Det mörka och kaotiska 
som barnen uttrycker i leken finner ingen plats i förskolan” (a.a., s 72), barnen ska 
istället leka trygga lekar som faller inom samhällets normer för vad som är tillåtet. 
 
De lekar som faller inom det som inte accepteras tenderar alltid att uteslutas av 
pedagoger till förmån för de lekar som accepteras (Tullgren, 2004). Barn får inte 
möjlighet att leva ut den lek de har för avsikt då övriga barn inte ska störas av deras 
lek eller bli rädda av den. Samtidigt strävar pedagoger för att de barn som leker dessa 
lekar ska börja leka något som är av större betydelse för deras utveckling. Det här 
tillvägagångssättet beskriver även Hangaard Rasmussen (1993) då han klargör att 
pedagogen har möjlighet att avblåsa kampen genom att förbjuda de lekar som inte 
accepteras. De kan därmed avbryta de lekar som blir för våldsamma och stojiga, eller 
då exempelvis krigsleken håller på att urarta.  
 
Samtidigt som pedagoger ofta försöker styra barn från de här lekarna finns det de 
pedagoger som ser till lekens innehåll innan de avfärdar den. Tullgren (2004) 
beskriver en pedagog i sin undersökning som tillåter en lek som är både högljudd och 
mycket spring i. Leken innefattar sex barn, fyra pojkar och två flickor, som leker att 
de är brandbilar. I det verkliga livet så låter en brandbil väldigt mycket och kör 
väldigt fort. För att barnens lek ska präglas av en sann bild av verkligheten innebär 
det att barnen springer runt och är högljudda. Den här leken accepteras då pedagogen 
anser att leken är givande och meningsfull för barnen i deras utveckling, eftersom de 
behandlar ett av samhällets räddningstjänstorgan. 
 
Hangaard Rasmussen (1993) beskriver vissa lekar som inte är accepterade med ord 
som kaos och oordning. Han hänvisar till sociologen Roger Caillois, en framstående 
person inom lekstudier, som beskriver dessa lekar med ordet ilinx vilket betyder 
virvelström. Anledningen är att det kännetecknar den oftast våldsamma karaktär som 
de här lekarna innefattar. Dessa kaosbetonade lekar kan delas in i tre kategorier; 
vestibulära lekar, bråklekar och deep play eller riskfyllda lekar.  
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Den vestibulära leken symboliseras av de lekar som våldsamt påverkar barns 
balanssinne, dock till den maximala graden att de finner njutning i leken. Lekarna 
kan yttra sig på flera olika sätt. Till exempel att barnen slänger sig ut för rutschbanor 
i rasande fart med huvudet först, snurrar upp gungor för att sedan snurra ut dem i en 
faslig fart eller att de står i gungan för att få den högsta möjliga fart (Hangaard 
Rasmussen, 1993). 
 
Den andra leken, bråkleken, symboliseras av de lekar som ”är starkt präglade av 
kroppslig närkontakt” (Hangaard Rasmussen, 1993, s 81). Dessa lekar innefattar 
moment som till exempel att barn brottas med varandra, slåss med kuddar eller 
springer efter varandra. Leken består huvudsakligen av två moment: kamp och jakt. 
Den här formen av lek skriver Huizinga (2004) om och även han betonar kampen 
som en viktig del i leken. Tannock (2008) skriver om bråkleken och vilken roll den 
har i förskolan. Hon förklarar att bråkleken inte är en accepterad lek av pedagoger, 
vilket barn vet om. Trots att barn vet att bråkleken inte accepteras av pedagoger 
genomför de den. Samtidigt som pedagoger inte accepterar denna lek tillåts den ha 
ett visst utrymme. Tannock (2008) skriver att:  
 

“Young children commented that they were not allowed to participate in rough 
and tumble play at their schools yet each child was observed engaging in the 
play. While the children clearly articulate the behavioural expectations of their 
child care setting, they demonstrate a discrepancy between the rules at the setting 
and their actual behaviour. It may be that children are permitted to rough and 
tumble play so long as the play is not causing harm. This distinction of allowing 
play that is not harmful is reflective of the comments of the educators who 
articulated that they allow rough and tumble play as long as children are not 
hurt.” (a.a., s 359) 

 
Inom förskolan ges bråkleken ett visst utrymme, vilket innebär att barn får leka 
denna lek så länge ingen av dem skadar sig. Varför leken annars inte är tillåten inom 
förskolan kan ha att göra med att pedagoger inte känner att det är en accepterad lek 
då barnen kan skada sig (Tannock, 2008). Pellegrini och Smith (1998) beskriver 
leken och menar att barn leker bråklekar för att visa vem det är som är den 
dominanta i gruppen och äger ledarskapet där. 
 
Den tredje och sista leken, deep play, symboliserar de lekar som är riskfyllda i sitt 
utförande (Hangaard Rasmussen, 1993). Inom den här kategorin faller de lekar som 
innefattar våghalsighet. Barn tävlar mot varandra om vem som kan klättra högst upp 
i trädet, vem som kan cykla längst samtidigt som denne blundar och andra riskfyllda 
övningar. En mer seriös variant av dessa lekar tillkommer först när barnet kommer 
upp i tonåren och genomför aktiviteter som till exempel bungyjump. 
 

2.3.3 Typiska könsroller 
 
Flickors och pojkars lekar präglas ofta av olika saker. Flickor leker oftast lekar som 
har ett familjetema (Hjorth, 1996), som de sedan kan variera innehållet i. 
Utgångspunkten i de här lekarna är att det finns en mamma och ett eller flera barn, 
eller så är rollkaraktärerna syskon. Andra lekar som är populära är de där det finns en 
prinsessa eller fina damer. I pojkars lek däremot framträder ett tydligt tävlings- och 
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prestationsmotiv, en hjälteroll. Att vara snabbast, starkast, bygga bäst och vara den 
som vinner i olika tävlingar är det mest attraktiva. Pojkar vill kunna se ett kvalitativt 
bra resultat av det de har genomfört. Det resulterar i en hög status inför andra pojkar. 
Även Hangaard Rasmussen (1993) och Löfdahl (2002) skriver att pojkar 
demonstrerar sin styrka för andra och Löfdahl tillägger att de verbalt försöker 
tillskriva sig högst status genom att de talar positivt för det de har genomfört. Den 
här likheten fann man inte hos flickor lika tydligt (Hjorth, 1996). Löfdahl (2002) 
påpekar dock, till skillnad från de andra, att pojkar även prövar sin svaghet i 
familjelekar, där de till exempel kan ta rollen som bebis.  
 
Odelfors (1996) skriver om de intervjuer som hon har gjort med barn gällande 
synpunkter på det andra könet. En tydlig sammanställning visar att barnen helst leker 
med barn av samma kön. Dessutom svarade en del av pojkarna i intervjuerna tydligt 
att de inte vill leka med flickorna på grund av att de leker flicklekar, såsom ”’sånt där 
med hopprep och grejer’” (a.a., s 81). Redan i förskolan lär sig barn att det finns 
pojklekar och flicklekar, och det utifrån de föreställningar som finns runt omkring 
dem. 
 
Neppl och Murray (1997) beskriver lekens betydelse för barn utifrån deras studie 
enligt följande: 
 

“The finding that girls engaged in more dramatic play during the feminine 
activity, while boys engaged in more simple motor movements (functional play) 
during the feminine activity, and more dramatic adventures themes during the 
masculine activity, suggests that girls and boys play at higher cognitive levels in 
sex-typed play.” (a.a., s 392) 

 
Enligt Neppl och Murray leker pojkar och flickor på en högre kognitiv nivå om de 
leker med andra barn inom samma kön, enligt ovanstående citat. De beskriver 
flickors lek som mer dramatiska eller teatraliska när de leker feminint kodade lekar. 
Pojkars lek framhävs istället av att de utför de feminint kodade lekarna med enklare 
motoriska rörelser. När de däremot leker manligt kodade lekar präglas de av 
dramatiska äventyr där det inträffar många spännande handlingar. 
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3 SYFTE 
 
Studiens huvudsyfte är att undersöka vilka lekar som faller inom det som är 
accepterat respektive inte accepterat. Samtidigt kommer jag att undersöka hur 
pedagogerna förmedlar det till barnen, hur de bekräftar respektive avfärdar barns 
lekar. Ger pedagogerna alltid någon form av feedback till barnen i deras lek? Studien 
kommer att belysas utifrån ett genusperspektiv. Fokus ligger på om det är någon 
skillnad på det som accepteras respektive inte accepteras med utgångspunkt i pojkars 
och flickors olika lekar. Genusperspektiv är grundläggande i undersökningen då 
pojkar och flickor ska ha samma möjlighet att erhålla en likvärdig utbildning utifrån 
sitt kön. 
 
Mina frågeställningar är således: 
 

- Vilka lekar accepteras och vilka accepteras inte av pedagogerna när pojkar 
respektive flickor leker? 

 
- Hur bekräftar respektive avfärdar pedagogerna pojkarnas respektive 

flickornas olika lekar? 
 



 16 

4 METOD 
 
Denna studie är byggd på empirisk data i form av strukturerade observationer, vilket 
Bryman (2002) beskriver. För att observationerna skulle ge bra data och få ett 
informativt djup preciserades syftet så pass mycket att undersökningen kunde 
genomföras utifrån ett observationsschema. Det var uppbyggt utifrån mina 
frågeställningar. Observationsschemat medförde att observationerna genomfördes 
med ett djupare perspektiv, enligt Denscombe (2000), där insamlad data föll inom 
kategorier som motsvarade mitt syfte. 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Den metod som har använts för att genomföra undersökningen är observationer. 
Dessa observationer har varit strukturerade då de har genomförts utifrån ett 
observationsschema, vilket Patel och Davidsson (2003), Denscombe (2000) och 
Bryman (2002) beskriver. Observationsschemat innefattade fyra olika kategorier (se 
bilaga 1) som tog upp vad barnen lekte, vilket kön det var på barnen, vad 
pedagogerna gav för respons på leken och om leken föll inom det som var accepterat 
eller inte accepterat. De här fyra kategorier blev de instrumentfrågor som styrde 
observationerna mot mitt syfte. Valet av strukturerade observationer grundade sig i 
att syftet var tydligt utarbetat då observationerna skulle starta och möjligheten till att 
använda ett observationsschema blev påtaglig. Utifrån det fanns det tydliga riktlinjer 
för vilka data som skulle samlas in. Konstruerandet av observationsschemats 
kategorier innefattade där med de frågeställningar som undersökningen skulle belysa. 
Jag anser här att den beskrivning som Denscombe (2000) och Bryman (2002) gör 
utifrån att strukturerade observationer mäter människors beteende och inte deras 
avsikter inte nödvändigtvis behöver vara rättfärdigad. För att tydliggöra mitt 
resonemang så kunde jag både observera vilka beteenden som var accepterade 
respektive inte accepterade utifrån pojkars och flickors lek, samt hur pedagogerna 
gav uttryck för det till barnen. Det innebar att de strukturerade observationerna med 
observationsschemats tydliga kategorier, fångade det som var utskrivet i mitt syfte. 
Därmed ökade giltigheten i min undersökning. Med hjälp av observationsschemat så 
blev det klart att jag undersökte det som var min avsikt att undersöka. Vidare skriver 
Bryman (2002) att 
 

”syftet med observationsschemat är att säkerställa att varje deltagares beteende 
registreras på ett så systematiskt sätt att man kan sammanställa alla deltagares 
beteende när det gäller de olika beteendekategorierna som man vill studera.” 
(a.a., s 176) 

 
Möjligheten att observera pedagoger resulterade i att jag kunde fånga upp de data 
som innefattade mitt syfte, vilket motiverade mitt metodval. Observationerna 
medförde att jag kunde se hur pedagogerna hanterade situationerna, vilket var mitt 
mål med undersökningen. 
 
Vad gällde reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, i mätinstrumentet (Ejvegård, 
2003) så fångade de strukturerade observationerna upp de data som innefattade 
syftet, då observationsschemat innehöll kategorier skapade utifrån mina 
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frågeställningar. Vidare resulterar användandet av strukturerade observationer i att 
andra forskare kan genomföra samma undersökning utifrån mitt observationsschema.  
 

4.2 Etiskt förhållningssätt 
 
Utifrån de etiska ställningstaganden som gjordes inför denna undersökning ansåg jag 
att observationerna inte behövdes rättfärdigas med godkännande av föräldrarna då 
jag enbart använde mig av penna och papper. Denscombe (2000) skriver att det är 
viktigt att ha i åtanke att de som medverkar i undersökningen inte utsätts för något 
hot, speciellt då de innefattar barn. De data som samlades in ska varken kunna leda 
direkt eller indirekt till barnen (SOU 1999:4), vilket inte uppstod som något problem. 
Jag antecknade inte namn, ålder eller någon annan personlig information som skulle 
kunna påverka deras integritet. Deras medverkan utgick utifrån att det var de som 
genomförde den lek jag hade för avsikt att observera, för att sedan se hur 
pedagogerna utifrån det antingen uppmuntrade eller nekade lekarna. 
 
Den etiska frågan diskuterades i samråd med två pedagoger, en på respektive 
förskola, då de liksom deras kollegor hade ansvar för barnen. De båda pedagogerna 
besvarade min fråga om föräldrarnas godkännande, av att deras barn medverkade i 
observationerna, med att det inte var nödvändigt. De förklarade även att 
observationer på barnen genomfördes dagligen av pedagogerna själva. Då 
observationerna inte involverade någon kamera eller videokamera som kunde ge 
bilder av barnen så kränktes inte deras integritet. Den ena pedagogen lade även till att 
föräldrarna till barnen var väl medvetna om att det cirkulerade många studenter på 
den förskola hon arbetade på.  
 
Till de båda förskolorna erbjöd jag att dela upp papper till berörda barns föräldrar, 
med information om vad syfte med min undersökning var och hur de kunde nå mig 
om de hade några frågor om undersökningen. Båda förskolorna nekade till dessa 
papper och sa att det inte behövdes, då observationerna inte resulterade i några bilder 
eller filmer. 
 

4.3 Undersökningsgrupper 
 
Undersökningen genomfördes på två olika förskolor då jag inte ville att de data som 
samlades in skulle skuggas av en speciell kultur av vad som accepterades eller inte 
accepterades ute på de berörda förskolorna, vilket Denscombe (2002) belyser. 
Pedagogerna på de båda förskolorna var medvetna om undersökningens syfte. 
 
Den första undersökningsgrupp som valdes ut för min undersökning var en 
femårsavdelning som jag kände sedan tidigare. Utifrån det visste jag vilka barn som 
gick på den avdelningen och vilka pedagoger som arbetade där, samt att barn och 
pedagoger kände mig. Jag visste att jag var välkommen att genomföra observationer 
där under examensarbetets gång och utnyttjade det tillfället. De observationstillfällen 
som genomfördes på denna förskola var anpassade till eftermiddagen då barnen var 
inomhus och hade fri lek. Under de här tillfällena var barnen tillsammans allihop, 
liksom pedagogerna. Vid det första observationstillfället medverkade 12 barn, varav 
sju pojkar och fem flickor, och tre pedagoger, samtliga kvinnor. Allt eftersom tiden 
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gick under observationerna slutade barn och pedagoger på avdelningen. När jag 
avslutade den observationen var det sju barn kvar och en pedagog. Vid det andra 
observationstillfället medverkade 14 barn, varav sex pojkar och åtta flickor samt tre 
pedagoger, samtliga kvinnor. I slutet av observationen medverkade tre barn och en 
pedagog. Valet av denna förskola kunde påverka resultatet då jag redan var känd av 
barn och pedagoger. Det kunde resultera i att barnen tog hjälp av mig lika ofta i 
situationer som att de tog hjälp av pedagogerna. Här fick jag vara tydlig med att jag 
var där för att hälsa på.  
 
Den andra förskolan som jag genomförde mina observationer på var jag sedan 
tidigare inte bekant med. Valet att gå till denna förskola gjorde jag för att jag ville 
observera leken på ytterligare en förskola där klimatet för vad som accepteras och 
inte kan skilja sig åt från den andra förskolan. Barnen var i fyra- femårsåldern. 
Observationerna var inplanerade på förmiddagen då barnen efter avslutad samling 
själva valde vilka aktiviteter de skulle genomföra. Här fanns det att välja mellan fri 
lek eller att genomföra en aktivitet som att måla julkort. Under den första 
observationen medverkade nio barn, varav fyra pojkar och fem flickor, samt en 
kvinnlig pedagog. Under den andra observationen medverkade 10 barn, varav fem 
pojkar och fem flickor, samt två pedagoger, båda kvinnor. Under den sista 
halvtimmen av det här observationspasset genomfördes observationen utomhus. 
 

4.4 Genomförande 
 
Det som var viktigt att tänka på innan observationerna genomfördes var att 
observationsschemat var ordentligt genomarbetat, såsom att det skulle vara lätt att 
anteckna i de olika kategorierna när observationerna skulle äga rum. Det därför att 
jag snabbt skulle kunna anteckna för att återgå till att observera barnen. Inför 
observationerna genomförde jag en pilotundersökning för att testa om 
observationsschemat var korrekt utarbetat. Pilotundersökningen genomfördes på en 
av de förskolor som medverkade i observationerna. De data som samlades in genom 
pilotundersökningen förekommer dock inte i resultatet. Patel och Davidsson (2003) 
belyser pilotundersökningens funktion som en möjlighet att korrigera aspekter som 
påverkar insamlandet av data negativt. Pilotundersökningen resulterade i att jag 
gjorde jag några ändringar för att observationerna och antecknandet skulle flyta på så 
smidigt som möjligt. Den mest påtagliga ändringen var att jag fick omformulera de 
kolumner som klargjorde om leken var accepterad eller inte accepterad.  
 
Observationerna genomfördes med hjälp av papper och penna, där jag antecknade 
det jag observerade i ett observationsschema, allt eftersom de situationer jag var ute 
efter att studera uppstod. Det fanns här tid att anteckna de situationer som uppstod på 
en gång, eftersom att jag inte deltog i verksamheten, och behövde därmed inte hålla 
allt i minnet för att skriva ner de data som observerats efter observationstillfället. 
 
Observationerna genomfördes under två tillfällen på varje förskola och varje pass var 
en och en halv timme långa. Valet att gå tillbaka grundade sig i att jag ville få så pass 
mycket data som möjligt för att täcka in det syfte jag hade för avsikt att undersöka. 
Utifrån det observerade jag barn och pedagoger under den fria leken för att kunna se 
vilka lekar som pojkar respektive flickor valde att leka. På den förskola som även 
hade en aktivitet de skulle genomföra, valde jag att inte observera de tillfällen då 
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barnen inte medverkade frivilligt. Jag observerade även vilka lekar som pedagogerna 
accepterade respektive vilka de inte accepterade och hur de uttryckte det. 
 
Min roll under observationerna var enbart observatör då den ena förskolan, som jag 
skulle genomföra mina observationer på inte kände mig sedan tidigare. Jag ansåg att 
det skulle vara för tidskrävande att lära känna barnen till den grad att det skulle bli 
naturligt för dem att jag var en del av deras lek. För att observationerna inte skulle 
påverka den naturliga miljön allt för mycket (Bryman, 2002; Denscombe, 2000), höll 
jag mig alltid i bakgrunden och såg till att jag aldrig var placerad i centrum av 
aktiviteterna. Min placering påverkade inte, utifrån vad jag kunde se, barnen och 
pedagogerna i deras arbete.  
 

4.5 Databearbetning 
 
När samtliga observationer var genomförda började jag med att läsa igenom 
observationsanteckningarna för att finna mönster och samband utifrån mina 
frågeställningar och begrepp ifrån bakgrunden. De begrepp som var av vikt för 
bearbetningen av data var först och främst att de data som samlades in visade på 
barns fria lek där de spontant deltog utifrån en inre lust och vilja. Vidare så förelåg 
begreppen accepterad och icke accepterad lek samt pedagogers sätt att innesluta och 

utesluta barns lekar. Data uppvisade exempel på lekar som pedagogerna accepterade 
respektive inte accepterade utifrån pojkars och flickors lek samt hur de bekräftade 
respektive avfärdade dessa lekar. Därefter strukturerade jag upp de data som 
uppkommit under rubriker, vilket Denscombe (2000) och Ejvegård (2003) belyser. 
De togs fram i samband med de begrepp som var av vikt för bearbetningen samt 
utifrån mina frågeställningar. När det var klart började sammanställningen av mitt 
resultat som sedan kopplades samman med bakgrundskapitlet i diskussionen. 
 

4.6 Metodkritik och felkällor 
 
Användandet av strukturerade observationer och observationsschema var en fördel 
eftersom undersökningen går att upprepa utifrån det observationsschema som jag har 
utarbetat. Det underlättar för kommande forskare som vill genomföra en likadan 
studie, då tillförlitligheten i undersökningsinstrumentet ökade, enligt Denscombe 
(2000). Däremot påverkas en ytterligare studie inom samma område av att den senare 
undersökningen kommer att genomföras efter en viss tid. Resultatet av en sådan 
tidsaspekt är att samhällets genusperspektiv kan ha ändrats och undersökningen 
skulle då få andra resultat, vilket Bryman (2002) belyser. Dock är inte det en negativ 
aspekt för valet av strukturerade observationer utan snarare en negativ eller positiv 
förändring inom samhällets gällande genusperspektiv. 
 
Bryman (2002) skriver att det är lätt att man har vissa förväntningar på den 
verksamhet som observeras, då den kan vara obekant för observatören. Det 
uppfattade jag inte var något problem i min undersökning eftersom att jag var väl 
förtrogen med verksamheten. Även Denscombe (2000) beskriver att det är lätt att 
missa den kontextuella informationen som ”inverkar på det registrerade beteendet” 
(a.a., s 174). Genomförande av observationerna skedde naturligt och det var inga 
problem med att förstå de data som samlades in utifrån dess sammanhang. 
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En negativ aspekt, gällande reliabiliteten i undersökningen, är risken att 
observatörerna som genomför undersökningarna inte registrerar observationerna på 
samma sätt. Stämmer svaren överens från de båda observatörerna är det en hög grad 
av interbedömarreliabilitet i undersökningen (Patel & Davidsson, 2003). Det här var 
en nackdel i mina observationer eftersom jag inte hade möjlighet att använda mig av 
en till observatör för att stärka de data som samlats in. Dock var de strukturerade 
observationerna lämpliga att genomföra då de hade en hög strukturering, som 
underlättade observationerna. Det här var en faktor som var viktig att hela tiden ha i 
åtanke, då den påverkar reliabiliteten i undersökningen. Jag var också noga med att 
observationerna och bearbetningen av data inte påverkades av mina tidigare 
föreställningar gällande ämnet, som Bryman (2002) belyser. Dock så baserades 
bearbetningen av de data som samlats in utifrån mina tolkningar vilket kan påverka 
resultatet, samt resultatet av en ytterligare undersökning. 
 
En annan aspekt som påverkar reliabiliteten i undersökningar med strukturerade 
observationer är det att observatörens uppmärksamhet försämras (Bryman, 2002). 
Det uppstod aldrig som ett problem under observationerna då jag inte höll på längre 
än en och en halv timme i taget. Tiden valdes ut då jag under pilotundersökningen 
kände att det var den maximala tid som jag kunde genomföra observationerna 
samtidigt som jag höll mig fokuserad. 
 
När det gällde validiteten i undersökningen fanns en negativ faktor som kunde uppstå 
i form av att jag inte mätte det som jag avsåg att mäta, vilket Bryman (2002) tar upp. 
Här hjälptes jag av observationsschemat då de data som antecknades behövde vara 
av den karaktären att de stämde överens med kategorierna. Passade data in i de olika 
kategorierna skapades ett samband mellan data och syfte, då observationsschemats 
kategorier tagits fram utifrån mitt syfte.  
 
En annan aspekt som påverkade validiteten gällde min placering då jag genomförde 
mina observationer. Min närvaro som en ny individ i en grupp riskerade att påverka 
gruppens naturliga miljö. Det var viktigt att fundera över om de situationer som 
uppstod var naturliga eller om grupperna påverkades av att jag var med i dem, vilket 
Bryman (2002) och Denscombe (2000) påvisar är av vikt att ha i åtanke. Påverkades 
gruppens naturliga miljö av min närvaro så skulle det ge mig ett falskt resultat, och 
validiteten i undersökningen skulle därmed sjunka, enligt Bryman (2002). Under 
observationernas gång verkade inte min närvaro påverka barnens och pedagogernas 
arbete, eftersom de på den ena förskolan var bekanta med mig sedan tidigare och att 
de på den andra förskolan var vana vid att ta emot studenter. 
 
Slutligen så fanns det en möjlighet att de data som samlades in påverkades av att 
pedagogerna var medvetna om undersökningens syfte. De visste att det var deras 
handlingar i relation till barnens lek som observerades. Dock så resulterade 
observationerna i en tillräcklig mängd data för att täcka mitt syfte och dess 
frågeställningar. Här med fick jag data till alla kategorier i mitt observationsschema 
vilket visade på att pedagogerna inte var främmande för att säga ifrån bara för att de 
var under observation. 



 21 

5 RESULTAT 
 
Insamlandet av data skedde genom strukturerade observationer som genomfördes 
utifrån ett observationsschema, framarbetat utifrån mitt syfte och dess 
frågeställningar. När databearbetningen var genomförd sammanställdes de data som 
observerats i följande rubriker; barnens lekar och pedagogernas grad av acceptans 
samt pedagogernas inneslutande och uteslutande tekniker. Inom dessa rubriker 
behandlade jag även genusfrågan om huruvida det finns någon skillnad mellan 
pojkars och flickors lekar, samt de bekräftelser och avfärdanden de får av 
pedagogerna. Samtliga rubriker togs fram utifrån mina två frågeställningar och de 
skapade huvudrubriker och underrubriker i följande avsnitt.  
 

5.1 Barnens lekar och pedagogernas grad av acceptans 
 
Skillnaden mellan vad som accepterades och vad som inte accepterades var graden 
av liv och rörelser. De accepterade lekarna präglades av ett lugn, där barnen var 
stillsamma samt att det talade med ett normalt röstläge. De lekar som inte 
accepterades präglades istället av hög ljudvolym, yvigt kroppsspråk och/eller en 
möjlighet till att barnen kunde skada sig. Dock innebar inte det att barnens lek i sig 
inte accepterades, utan att det var moment i leken som pedagogerna inte accepterade.   
 
Likheten i de lekar som accepterades och de lekar som inte accepterades var att 
barnen genomförde dem utifrån deras egen lust och vilja. Antingen utifrån att de ville 
leka just den leken eller utifrån att de ville leka med den personen som valde leken. 
Det observerades inga lekar som visade på att barnen var med i lekarna utifrån att de 
blivit tvingade. Barnen visade antingen iver eller koncentration då de genomförde 
lekarna.  
 
En skillnad gällande förskolornas grad av acceptans visade sig då den ena förskolans 
pedagoger valde att låta barnen genomföra lekar längre in i vad som inte ansågs vara 
accepterat. Pedagogerna kunde under en längre tid se lekens framfart, men valde inte 
att gå in i och styra de här lekarna lika snabbt som pedagogerna på den andra 
förskolan. En situation som visade det här var då fyra pojkar brottades i en stor hög 
på golvet och en pedagog stod och såg alltihop. Den understa pojken hade inte någon 
möjlighet att ta sig upp och efter ett tag så avfärdade pedagogen leken genom att 
vissla på barnen för att fånga deras uppmärksamhet. När alla pojkarna 
uppmärksammade henne skakade hon på huvudet för att meddela sitt missnöje.  
 

5.1.1 Lekar som accepterades av pedagogerna 
 
Den typiska familjeleken med dess karaktäristiska innehåll observerades vid flera 
tillfällen där det i regel var flickor som genomförde dessa lekar. Under ett av de 
tillfällen som observationerna genomfördes observerades dock en pojkes medverkan, 
men ganska snabbt tog denna lek slut i brist på handling då barnen bara sov. 
Familjeleken utspelade sig utifrån olika karaktärer. Ibland var barnen själva 
aktörerna och vid andra tillfällen spelade leksaksdjur eller andra figurer 
huvudrollerna. Genomgående var dock att leken utspelade sig ifrån de drag som 
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typiska för denna lek. Karaktäristiskt för den här typen av lek var att barnen 
behandlade rollerna mamma och barn gentemot omsorg till och från dessa karaktärer.  
 
Under en observation genomfördes familjeleken då två flickor lekte utifrån en 
berättelse som de hade startat vid ett tidigare tillfälle. I leken skapade barnen ett 
innehåll utifrån ett par snören som hade flyttat på sig. Historien visade tydliga drag 
mot familjeleken och hur de byggde upp en tillvaro skapad utifrån olika karaktärer, 
så som en bebis, en syster och att de behövde ha någonstans att sova. Flickorna fick i 
leken uppmuntran av en pedagog då hon ville ta del av barnens innehåll och lyssnade 
på vad de hade att berätta om leken. Vidare frågade hon även mig om hon kunde få 
de anteckningar jag hade på denna lek för att kunna genomföra en dokumentation av 
leken efteråt. Barnen använde sig inte av någon rekvisita som är typisk för 
familjeleken då det inte fanns att tillgå på den förskolan.  
 
Andra lekar som innefattade ett lugn hos barnen och som accepterades av 
pedagogerna i min undersökning, var att barnen målade, pusslade, spelade eller läste 
en bok. Det gav en av pedagogerna uttryck för då hon tillrättavisade några barn som 
sprang runt, vilket inte accepterades, och styrde dem mot dessa lekar. Hon klargjorde 
att de fick välja något av de fyra alternativ hon gav, och såg till att de gjorde något av 
dem innan hon gick därifrån. 
 
De lekar som drog mot att konstruera saker, såsom att barnen byggde torn eller 
borgar liksom att de byggde med lego var lekar som accepterades av pedagogerna. 
Dessa lekar utspelades av pojkarna i observationerna. De bemästrade ett lugn och en 
koncentration och vid de tillfällen som lekarna innefattade olika leksaksgubbar fick 
lekarna en handling där de ofta gick ut på att skydda eller rädda någon/något.  
 
En lek av detta slag, som observerades, innefattade två pojkar som byggde ett torn i 
byggrummet. Målet var att de skulle bygga ända upp till taket och att det skulle bli 
det högsta tornet någonsin. De diskuterade sitt bygge under tidens gång och kom 
fram till att det var ett fint torn i jämförelse med de andra barnens torn, och speciellt 
de torn som flickorna byggt: 
 
Emil: Detta ska bli det bästa tornet. 
Emil tittar mot Tobias. 
Tobias: Ja det kommer att bli fint. 
Emil: Finare än några andra torn, visst kommer det att bli finare? 
Tobias: Ja det kommer det, finare än flickornas i alla fall. 
(fingerade namn) 

 
Under pojkarnas bygge kom en av pedagogerna in i byggrummet och berömde 
pojkarna. Hon yttrade: ”Oj, vad högt det är!” och log mot pojkarna som såg nöjda ut 
över den kommentar de fått. Pojkarna fortsatte leken. 
 
En lek som barnen utförde gemensamt, som innefattade både pojkars och flickors 
deltagande, var att de sydde dukar eller vävde. Barnen satt både länge och väl under 
observationerna, och det observerades även tillfällen då de hjälpte varandra med att 
trä nålar eller när de skulle vända på duken och sy åt ett annat håll. Vid dessa 
tillfällen observerade jag både att flickorna hjälpte de andra barnen, liksom att 
pojkarna gjorde det. Under observationer fanns det hela tiden en eller två pedagoger 
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tillhands för barnen, om de behövde hjälp med något. Att pedagogerna fanns 
tillhands för barnen och deras lek visade på att de accepterade leken, liksom att de 
gav uttryck för det då de berömde barnens insatser genom kommentarer som: ” Å, 
vad fin din duk blir!” eller ”Vad duktig du är som vet när du ska vända håll”. Efter 
den senare kommentaren kom även den pedagogen som yttrade kommentaren och 
visade duken för mig. Hon tillade att det var en väldigt fin duk då barnet, som i detta 
fall var en pojke, hade sytt med jämna mellanrum på hela duken, vilket gav den en 
fin helhetsbild. Att barnen sydde och vävde visade sig vara väldigt populärt då det 
vid båda tillfällen var barn som genomförde den här typen av aktivitet. Pedagogernas 
roll var enbart att hjälpa barnen då de behövde det, förövrigt så var det barnen som 
tog initiativen till den här aktiviteten. Därmed var det barnens inre lust och vilja som 
styrde dem in i den här varianten av fri lek.  
 
Vanligt vid de lekar som observerades var att flickornas lekar oftast visade på en 
större acceptans hos pedagogerna. Flickornas lekar innefattade ofta en handling som 
familjeleken eller lekar med fina damer, så som att leka med Barbies. Pedagogerna 
inneslöt de här lekarna till förmån för de lekar som inte accepterades. Det visade de 
genom att de inte kommenterade dessa lekar, varken med tillrättavisningar eller med 
beröm, vilket kan tolkas som att pedagogerna accepterade den här leken då de inte 
uttryckte någon tillrättavisning. 
  

5.1.2 Lekar som inte accepterades av pedagogerna 
 
Lekar som innefattade att barnen talade högt eller skrek accepterades inte av 
pedagogerna i min undersökning. Vid ett tillfälle observerades två flickor inne i ett 
vattenrum där de började spruta vatten på varandra. Resultatet blev att deras 
ljudvolym accelererades till den nivån att en av pedagogerna kom in till dem och sa: 
”Nej nu pratar ni för högt!” Hon förklarade även för dem att de inte fick spruta mer 
vatten och gav dem en handduk för att torka golvet, med motiveringen att hon inte 
ville att de skulle halka på det blöta golvet. 
 
Att barnen brottades med varandra var ytterligare en lek som inte accepterades av 
pedagogerna. Under en observation låg fem pojkar i en stor hög på golvet och 
brottades med varandra, och även här så ökade ljudvolymen mer och mer. Pojkarna 
ropade och skrek på varandra, antingen för att de ville fånga någons uppmärksamhet 
eller för att det gjorde ont. Till slut kom det en pedagog, som tidigare satt i ett annat 
rum och sa: ”MEN SNÄLLA, ni får inte! Hitta på något annat där ni inte låter så 
mycket. Nyss var en ledsen för att det gjorde ont.” Hon förklarade vidare att hon satt 
i ett annat rum och kunde knappt tänka för att de pratade och skrek så högt. I det här 
yttrandet klargjorde hon för barnen att de inte fick leka lekar där de skadade 
varandra. Ytterligare en lek som observerades under detta tema, att barnen kunde 
skada sig, var att de fäktades med pinnar. Det uppskattades framför allt hos pojkarna 
som gärna ville vara den som var bäst på att fäktas och hade störst pinne.  
 
De lekar som resulterade i att barnen sprang runt accepterades inte av pedagogerna. 
Dessa innefattade både pojkar och flickor, men pojkarna var överrepresenterade. Vid 
ett tillfälle observerade jag hur en pojke och en flicka sprang runt i rummet och det 
resulterade i att de blev tillsagda vid två tillfällen. Det första tillfället var en 
envägskommunikation från pedagogen som kommenterade: ”Nej! Vad gör ni? Ni får 
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inte springa inne” och väntade inte på ett svar från barnen. Vid det andra tillfället 
kommenterade pedagogen barnens handling, men väntade då även på ett svar av 
barnen: 
 
Pedagog: Näe! Vad gör ni nu? 
Barn: Vi leker! 
Pedagog: Ja, men sånt leker vi inte här. 
 
Även då pedagogen gav barnen en chans att förklara sin lek resulterade 
tillrättavisningen i en uteslutning av leken. Efter de här två tillsägelserna från 
pedagogerna slutade barnen med leken och gick och satte sig vid ett av borden för att 
måla. De tillfällen då pedagogerna började styra barnens lek var då lekarna började 
urarta eller redan hade urartat och pedagogerna ville styra in dem på de lekar som 
accepterades. 
 
Då barn gick med i lekar som redan pågick och valde att inte delta i handlingen av 
leken utan istället började bråka med barnen eller störa dem i deras lek visade 
pedagogerna sitt missnöje. De sa till barnen att gå bort ifrån leken om de inte kunde 
låta bli att bråka. Under en observation började en pojke att störa en grupp med andra 
barn som byggde en koja, då han ville gå in i den utan att han fick. Det uppstod 
missnöje hos de övriga barnen och till slut kom en pedagog och sa: ”Gå bort om du 
inte kan låta bli att bråka”. Den här pojken blev därmed utesluten, av pedagogen, ur 
den här leken. Det visade sig i observationerna att det i regel var pojkarna som gick 
med i lekar utan att de egentligen ville delta i den pågående handlingen. De 
genomförde istället störande handlingar då de på olika sätt störde de övriga barnen i 
deras lek. Det kunde vara varianter av att de tog saker för dem, förstörde det de lekte 
med eller ville äntra en lek som de inte fick vara med i för de andra barnen. 
 
Vanligast förekommande inom de lekar som inte accepterades i min undersökning 
var att pojkarna medverkade i dessa. Pojkarnas lekar resulterade oftare i en stökigare 
och mer högljudd karaktär eller så innefattade de risken att barnen kunde skada sig. 
Pedagogerna ville gärna styra dem ifrån de lekar som inte accepterades till förmån 
för de accepterade lekarna. Framför allt ville de inte att de skulle skada sig, vilket de 
påpekade vid flera tillfällen.  
 

5.2 Pedagogernas inneslutande och uteslutande tekniker 
 
Under observationerna framgick det tydligt att pedagogerna genomförde styrningar, 
så kallade inneslutande och uteslutande tekniker, av barnens lekar på olika sätt. I 
regel handlade det om beröm eller uppmuntran då barnen genomförde accepterade 
lekar och tillrättavisningar när de genomförde icke accepterade lekar. 
 

5.2.1 Pedagogernas bekräftelser på lekar som accepterades 
 
De lekar som pedagogerna accepterade och visade sitt godkännande av gav de 
uttryck för genom att till exempel visa glädje för det barnen gjorde. Ett exempel är då 
de två pojkarna byggde ett torn och pedagogen gav en positiv kommentar då hon 
berömde pojkarnas bygge och sa att det var så högt. Pojkarna blev glada för 
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kommentaren och de fick bekräftelse på att den lek de genomförde var accepterad då 
pedagogen ifråga gav positiv kritik istället för negativ kritik. 
 
Vanligt förekommande var dock att de accepterade lekarna inte kommenterades av 
pedagogerna. Så länge pedagogerna inte tillrättavisade barnen genom tillsägelser 
som gjorde att leken uteslöts, uppfattade jag det som en acceptans hos dem, att dessa 
lekar inneslöts av dem.  Barnen lekte sina lekar och så länge de höll ljudvolymen på 
en bra nivå och inte blev allt för stimmiga, vilket oftast resulterade i att barn började 
springa runt, gav pedagogerna ytterst sällan någon feedback till barnen. Vid de 
tillfällen som barnen fick feedback av pedagogerna handlade det om situationer då 
barnen genomförde någon form av pyssel. Vid de här tillfällena resulterade det i att 
barnen behövde hjälp av pedagogen. Ett annat tillfälle som barnen fick feedback på 
det de genomförde var då barnen uppmärksammade att pedagogerna kollade på dem. 
Då gav pedagogerna barnen någon form av respons, till exempel beröm över det de 
genomförde. 
 
Då flickornas lekar oftare accepterades medförde det att flickorna inte fick lika 
många tillsägelser som pojkarna. Dock innebar inte det att flickorna fick mer positiv 
feedback i sina lekar. Pedagogerna visade uppskattningsvis både pojkarna och 
flickorna lika mycket uppmärksamhet i deras lekar.  
 

5.2.2 Pedagogernas avfärdanden på lekar som inte accepterades 
 
Till skillnad från de accepterade lekarna som pedagogerna inte lika ofta gav positiv 
feedback på och visade sin glädje över, var de mycket oftare framme och visade 
barnen sitt missnöje då de genomförde en lek som inte accepterades. I regel visade 
pedagogerna sitt missnöje genom att de tillrättavisade barnen. Det var vid de 
tillfällen barnen hade genomfört en lek, eller en handling i en lek, som inte var 
accepterad och som pedagogerna då ville utesluta. Dock fanns det de tillfällen som 
visade på att pedagogerna, till skillnad från att utesluta leken, uteslöt det eller de barn 
som skapade oro i leken. Då styrde pedagogerna denne/dessa mot en accepterad lek 
för att de övriga barnen inte skulle störas. Samtidigt som de oftare tillrättavisade 
barnen när de genomförde lekar som inte accepterades, var de även snabbare med att 
tillrättavisa barnen i de lekarna. 
 
Vid de tillfällen då barnen genomförde de lekar som innefattade risken att de kunde 
skada sig, såsom att brottas eller att fäktas med pinnar, förekom tillrättavisningar från 
pedagogerna. Pedagogerna förklarade för barnen, och speciellt pojkarna då det oftast 
var de som genomförde dessa lekar, att ta det försiktigt. De tydliggjorde för dem att 
de kunde skada sig själva eller andra, vilket ingen av barnen tyckte var roligt. Utifrån 
denna motivering uteslöt pedagogerna den här typen lekar. Däremot var det inte 
alltid som pedagogerna sa till barnen med en gång, utan kunde ibland vänta ut leken 
tills de hörde att någon var ledsen. 
 
Vid vissa av de tillsägelser som barnen fick av pedagogerna då de blev tillrättavisade 
i en lek började pedagogen med ett nej och fortsatte med en fråga. Dock så var det 
inte alltid självklart att pedagogen väntade på ett svar av barnet/barnen. Ibland 
fortsatte de istället att tala om att de inte fick göra på ett visst sätt, eller gav någon 
variant av en tillrättavisning för att utesluta leken. 
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En annan variant att avfärda leken på visade en pedagog upp under en observation då 
några barn lekte en våldsammare lek som innefattade att de sprang runt och slogs, 
brottades eller knuffade på varandra. Den här leken innefattade enbart pojkar. 
Pedagogen förklarade för dem, liksom för alla andra barnen, att alla skulle hjälpas åt 
att städa, för efteråt så skulle de leka en lugnare lek tillsammans. Efter ett litet tag 
fick pedagogen påminna pojkarna om att de skulle städa, då de hade börjat leka den 
våldsamma leken igen. Pojkarna började återigen städa men föll snabbt tillbaka till 
leken. Pedagogen uppmärksammade pojkarnas lek och frågade dem: ”Har ni städat 
färdigt nu?” Efter mycket om och men hade barnen städat och de kunde nu påbörja 
nästa lek. Pedagogen förklarade aldrig för pojkarna att leken inte accepterades och då 
inte heller varför hon inte accepterade den. Här valde hon istället att avleda barnen 
ifrån leken genom att tala om att de skulle städa för att de tillsammans skulle leka en 
lugnare lek.  
 
Oftast var det pojkarnas lekar som föll inom det som inte accepterades vilket 
resulterade i att de blev tillsagda oftare än flickorna. Här visade sig dock ingen 
skillnad utifrån hur pedagogerna tillrättavisade pojkarna och hur de tillrättavisade 
flickorna. 
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6 DISKUSSION 
 
Både tidigare forskning och resultatet av min underökning visar att det finns lekar 
som accepteras samt lekar som inte accepteras. Tullgren (2004) skriver att pedagoger 
genomför styrningar, liksom mitt resultat visar på. Vilka tekniker som pedagogerna 
använder sig av skiljer sig åt, både i Tullgrens resultat och i mitt resultat. Det utifrån 
om pedagogen accepterar leken eller inte accepterar leken. 
 
Hangaard Rasmussen (1993) skriver att på olika förskolor finns det olika acceptans 
för vilka lekar som accepteras och vilka som inte accepteras. Mitt resultat visar att 
det är skillnad på pedagogernas förhållningssätt till hur snabbt de går in och styr 
lekens innehåll. Det här var anledningen till att jag ville genomföra observationerna 
på två olika förskolor. Pedagogerna i min undersökning agerar olika snabbt i de 
situationer som de anser att leken inte accepteras. Å ena sidan kan det bero på att 
pedagogerna på den här förskolan anser att barnen själva ska få möjlighet att ta till de 
kunskaper de har för att lösa situationen. Å andra sidan kan det ha att göra med 
huruvida pedagogerna anser att ger man sig in i leken får man leken tåla.  
 
De lekar som observerades genomfördes under den fria leken, eller barns 
självverksamhet som Fröbel (1995) beskriver det. Det var av vikt att barnens lek i 
mina observationer genomfördes utifrån en inre lust och vilja, som Knutsdotter 
Olofsson (1996) visar på, för att de ska leka lekar som de själva anser är roliga. Detta 
för att barnen ska företa sig lekarna spontant, som Piaget (1999) beskrev samt 
Knutsdotter Olofsson (1989) beskriver. Målet var att barnens lek skulle avspeglas 
utifrån deras inre föreställningar som visar på vilken lek de uppskattar att genomföra. 
 

6.1 Lekar som accepteras respektive lekar som inte accepteras 
 
Skillnaden mellan vad som accepteras och vad som inte accepteras enligt mitt 
resultat stämmer bra överens med de forskare som har tagit del av min bakgrund. 
Tullgren (2004) skriver om de lugna lekarna som accepteras och om hur barnen leker 
”lekar med ett ’nyttigt’ innehåll” (a.a., s 74) där de lär sig om sin omvärld (Fröbel, 
1995; Henckel, 1990; Knutsdotter Olofsson, 1989) och om hur samhället fungerar 
(Tullgren, 2004). De lekar som inte accepteras innefattar istället inslag av 
möjligheten att barn kan skada sig, som Tannock (2008) belyser, eller att lekarna 
utgår från den fridstörande leken av typen att den framförs på ett stökigt sätt, som 
Tullgren (2004) tar upp. 
 
Likheten i de lekar som accepteras respektive de lekar som inte accepteras är att 
barnen leker ut de bilder de har skapat från omvärlden (Fröbel, 1995; Henckel, 1990; 
Knutsdotter Olofsson, 1989) och samhället (Tullgren, 2004). Enligt detta så leker 
barn ut ett innehåll som de har tagit del av utifrån sin omgivning. Däremot så visar 
mitt resultat att de lekar som avfärdas innefattar moment som inte accepteras. 
Därmed är det dessa moment som pedagogerna inte accepterar, vilket pekar på att 
lekens innehåll i sig accepteras. Det möjliggör för barnen att leka ut de inre 
föreställningar de har inom lekens trygga ramar, som Hjorth (1996) skriver. Barnen 
får här möjlighet att leka ut sådant som enligt Tullgren (2004) och Hangaard 
Rasmussen (1993) faller inom det som inte accepteras. De har möjlighet att leka ut 
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bilder som de har fått ifrån media, till exempel ifrån TV:n som Eckert (2001) skriver 
kan vara en bidragande orsak till lekar som inte accepteras.  
 
Att barn styrs in på familjeleken är tydligt i mitt resultat, liksom Tullgrens (2004). 
Dock belyser hon att familjelekens prioritering även kan synas visuellt, då mycket av 
den rekvisitan som existerar på förskolorna utgår från familjeleken. Här skiljer sig 
mitt resultat från Tullgrens utifrån att en av förskolorna inte hade någon sådan 
rekvisita på den avdelningen som jag genomförde mina observationer på. Att barnens 
familjelek accepteras utifrån styrning av rekvisitan går här inte att se. 
 
Hjorth (1996) belyser familjetemat i flickors lek som en vanligt förekommande 
handlig och det speglar sig även i resultatet av min undersökning. Mitt resultat visar 
på att lekar med ett familjetema som behandlar roller som mamma-barn, syster och 
bebis ofta förekommer i flickornas lekar. Enligt Neppl och Murray (1997) är flickors 
lek mer dramatiska och teatraliska, vilket visar sig i mitt resultat då flickorna i min 
studie gärna leker familjeleken. Tullgren (2004) ger beskrivningen att familjeleken är 
lekens kronjuvel, vilket visar sig tydligt i mitt resultat då ingen av de familjelekar 
som observerades blev uteslutna av pedagogerna. Hjorth (1996) belyser att flickor 
gärna företar sig lekar som innefattar fina damer, eller Barbies som mitt resultat visar 
på. Utifrån de här lekarna så väver de in familjelekens karaktäristiska drag, som 
Tullgren (2004) tar upp, med omsorg och omvårdnad i de olika rollkaraktärerna. Den 
här leken utstrålar ett lugn och en snällhet som är typiskt för flickors lekar enligt 
Olofsson (2007). Tullgren (2004) tydliggör att i dessa lekar så ”framträder ett 
könsmönster med traditionella förtecken” (a.a., s 99) och detta visade sig tydligt i de 
familjelekar som jag observerade. Flickorna i mina observationer leker de lekar som 
visar på de föreställningar som finns i samhället angående genus. Mitt resultat visar 
bara på en pojkes medverkan, då han leker med två flickor, men denna lek avslutas 
ganska snabbt då barnen enbart sov. Detta visar dock att även pojkar leker 
familjelekar, precis som Löfdahl (2002) skriver. Skillnaden är då att enligt Tullgren 
(2004) så är flickorna är starkt överrepresenterade och att denna lek oftast framförs 
av flickor, vilket mitt resultat visar.  
 
Dock skiljer sig mitt resultat här från Riojas-Cortez (2001) som beskriver en 
situation där tre pojkar leker en familjelek. I mitt resultat finner jag inte att pojkar 
genomför familjeleken på det här sättet. Däremot så visar pojkarna i Riojas-Cortezs 
exempel tydligt på en karaktär av de genusfrågor som jag har berört. De skapar en 
mer spännande lek, vilket är typiskt för pojkar enligt Neppl och Murray (1997) och 
Olofsson (2007). Det här sättet att tillskriva leken en högre status och göra den mer 
accepterad utifrån genusfrågorna förekommer även i mina data. I den observation 
som visar på två pojkars lek inne i byggrummet, där de diskuterar om hur deras torn 
är det snyggaste, sammanfaller resultatet med Hjorths (1996). Hon beskriver pojkars 
prestationsmotiv där de vill vara de som presterar de bästa byggena, vilket pojkarna i 
mitt resultat avslöjar. De anser att deras bygge helt klart är bättre än de andra barnens 
och speciellt flickornas byggen. Här förmedlar pojkarna att bra konstruktioner 
genomförs av pojkar/män, liksom Hirdman (1988) belyser utifrån genussystemets 
andra princip som förklarar att det manliga könet tillskrivs en högre status. Odelfors 
(1996) belyser att pojkar och flickor helst leker med barn inom samma kön, och att 
pojkar i hennes intervju sagt att de inte vill delta i så kallade flicklekar. Här 
sammanfaller mitt resultat med Odelfors, då pojkarna i den här observationen klargör 
att deras bygge är bättre. De visar upp en attityd som pekar på att de inte vill leka 
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med flickor eftersom att deras byggen inte är lika mycket värda. Neppl och Murray 
(1997) belyser utifrån deras resultat att pojkar och flickor leker på en högre kognitiv 
nivå då de leker med barn inom samma kön. Att deras lek är mer givande för dem, 
vilket pojkar i den här observationen visar på. 
 
Att pojkar och flickor delas upp i olika grupper och tillskrivs olika värde är vanlig 
förekommande i dagens samhälle och barn görs medvetna om dem redan från första 
stund i livet enligt Hirdmans genussystem (Hirdman, 1988). Hirdman (2001) 
förklarar att det finns föreställningar som utmynnar i att kvinnorna ska ansvara för 
hemmet och männen för försörjningen av familjen. Det speglar av sig i bland annat 
flickornas lek då de i större delen av de observerade lekarna har genomfört lekar som 
innefattar ett familjetema. Där visar de omsorg för de deltagande karaktärerna och 
ser till att de får omvårdnad och mat. Hur pojkarnas roll avspeglas i det här sättet att 
se på genusperspektivets betydelse för deras lek är i lite mer komplicerad anser jag. 
Å ena sidan kan anledningen till att pojkar inte leker familjelekar bero på att det 
många gånger är modern som är hemma med barnet. Det resulterar i att pojkar inte 
vet hur fadersgestaltens roll ser ut under hans arbetsdag vilket medför att det blir 
problem att leka denna sorts lek för dem. Det följer Hirdmans förklaring om att det 
finns föreställningar som utmynnar i att kvinnan tar hand om hemmet och mannen 
försörjer familjen. Vidare stämmer det överens med Hirdmans (1988) teori om 
genussystemet. Sedan barn är nyfödda delas de in i grupper, först utifrån vilket kön 
de tillhör och därefter utifrån vilken status respektive kön för med sig. Å andra sidan 
kan det vara avsaknaden av intresse för de lekar som tillskrivs feminint kodade roller 
som Odelfors (1996) tar upp i sin avhandling. Utifrån hennes intervjuer med ett par 
pojkar talar de om att de inte vill leka med flickor, då flickorna enbart leker så 
kallade flicklekar.  
 
Att barnen faller in i dessa könsroller är en relativt naturlig sak då de vuxna som 
finns i barnens närhet genusifierar allt i sin omgivning enligt Thurén (Hedlin, 2004). 
Här anser jag att det gäller att vara medveten om de signaler som sänds ut och visa på 
att alla, oavsett kön, kan genomföra alla aktiviteter, oavsett karaktär. Det här sättet att 
hantera aktiviteter och att inte genusifiera dem visas upp i mitt resultat då barnen, 
både pojkar och flickor, syr och väver. Det finns inget som visar att den här typen av 
lek enbart tillskrivs flickorna i min undersökning, då det ofta visar sig vara en 
feminint kodad lek. Här skiljer sig mitt resultat från Olofsson (2007) då hon skriver 
att flickor håller på med lekar som är av snällare natur och pojkarna leker lekar som 
innefattar spännande och farliga moment. 
 
Samtidigt som vissa lekar i mitt resultat skiljer sig från Olofssons (2007), finner jag 
även att de spännande och farliga moment som hon skriver om framträder. I mitt 
resultat kan jag uppmärksamma det då pojkarna ofta brottas eller fäktas med pinnar. 
Även Neppl och Murray (1997) belyser spännande moment i pojkars lek då de 
skriver att de leker dramatiska äventyr med många spännande handlingar. Dessa 
bråklekar utesluts av pedagogerna till förmån för de accepterade lekarna, vilket 
Hangaard Rasmussen (1993) skriver om, då barnen kan skada sig. Även Tannock 
(2008) belyser den här typen av lek liksom att hon dessutom klargör att barnen är väl 
medvetna om att bråklekar inte accepteras av pedagogerna. Men varför leker 
pojkarna sådana lekar? Hjort (1996) skriver att pojkarnas lek präglas av ett tävlings- 
och prestationsmotiv, en hjälteroll, där pojkar vill visa omgivningen sin styrka. I 
bråkleken visar barnen vem som är den dominanta i gruppen och äger ledarskapet 



 30 

(Pellegrini & Smith, 1998). Å ena sidan kan det leda till att ett barn har möjlighet att 
visa makt över sin motpart (Hangaard Rasmussen, 1993). Å andra sidan kan det 
resultera i att ett annat barn skadar sig då han inte är i besittning av den styrka som 
krävs. I de här lekarna då barn riskerar att känna sorg så skrev Fröbel (1995) att deras 
hjärtblad skadas och där med livsträdet i kommande utveckling. Han menar att barns 
utveckling tar skada om deras lek inte utspelas av en positiv framton med 
utvecklande karaktär. Att studera mitt resultat i relation till Fröbels ståndpunkt skulle 
resultera i att barnen i min undersökning utvecklas negativt utifrån bråkleken som 
inte accepteras av pedagogerna. Det finns dock inget som visar på att det skulle vara 
på det sättet. Många gånger resulterar bråkleken, enligt mitt resultat, i att barnen 
skadar sig. Det innebär emellertid inte att barnen slutar att leka den här typen av lek. 
Samtidigt som de skadar sig visar resultatet på att barnen uppskattar leken för övrigt, 
då de återkommande faller in i den. 
 
De lekar som innehåller moment av att barnen springer runt och talar högt eller 
skriker accepteras inte av pedagogerna i mina observationer. Tullgren (2004) 
beskriver dessa lekar som fridstörande lekar av den typen att de utförs på ett stökigt 
sätt. Hon förklarar att de här lekarna oftast framförs av pojkar och att det visar på ”ett 
könsmönster med traditionella förtecken” (a.a., s 99). Mitt resultat visar att det oftast 
är pojkarna som leker de lekar som innefattar dessa moment, vilket stämmer överens 
med Tullgrens undersökning. Dock är det inte enbart pojkarna som genomför den här 
typen av lekar utan även flickor genomför dem vid vissa tillfällen. Att dessa lekar 
inte accepteras kan å ena sidan bero på att de barn som leker runt omkring blir störda 
i sina lekar, eller att de blir rädda för dessa barn. Å andra sidan kan de bero på att 
pedagogerna kanske anser att barnen inte lär sig något som anses vara meningsfullt 
för deras utveckling. Att pedagogerna i mina observationer inte accepterar lekar där 
barnen springer runt och talar högt eller skriker skiljer sig ifrån en situation som 
Tullgren beskriver utifrån sin undersökning. I sitt resultat har hon beskrivit hur en 
pedagog accepterar en lek som innefattar att barnen springer runt och har en hög 
ljudvolym, vilket de förklarar med att de är en brandbil. Pedagogen vet om att en 
brandbil kör snabbt och låter högt vilket resulterar i att de får tillåtelse att genomföra 
en lek som innefattar moment av icke accepterad karaktär. Samtidigt så behandlar 
barnen ett av samhällets räddningstjänstorgan, som tyder på en bearbetning av sin 
omvärld, vilket Fröbel (1995) tog upp. 
 
Vid ett par tillfällen så observerades lekar då barn gick med i leken utan att vilja 
delta i handlingen. Vid de här situationerna så skapas ett fridstörande moment för de 
andra barnen som redan leker, vilket Tullgren (2004) belyser. Det medför att 
pedagogerna behöver finnas tillhand för de barn som redan leker för att de ska kunna 
fortsätta sin lek utan att bli störda. Samtidigt behöver pedagogen försöka skapa 
intresse hos det barnet som utför de fridstörnade handlingarna, så att han/hon kan 
äntra leken för att vara delaktigt. Fungerar inte det så får pedagogen istället försöka 
frambringa någon annan lek/aktivitet som skapar en inre lust och vilja hos barnet, 
vilket Knutsdotter Olofsson (1996) skriver om. 
 
Mitt resultat visar att pedagogerna accepterar när barnen målar, pusslar, spelar och 
läser. Dessa lekar innehåller ett lugn som Tullgren (2004) beskriver det och tas 
tillvara av pedagogerna för att å ena sidan skapa en lugn miljö. Å andra sidan kan det 
vara för att pedagogerna vill att barnen ska genomföra något som är av vikt för deras 
utveckling. I det här fallet så kan barnen bland annat träna motorik eller 
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tankeutveckling. Ytterligare en lek som visar sig vara accepterad utifrån mitt resultat 
är de då barnen syr eller väver. Även dessa kopplas till Tullgren (2004) och hennes 
beskrivning av lugna lekar. Inom de här lekarna visar sig inget speciellt könsmönster 
vilket tyder på att dessa lekar inte har påverkats av att vi genusifierar allt i vår 
omgivning, vilket Hedlin (2004) tar upp då hon hänvisar till Thurén. Både flickor 
och pojkar leker dessa lekar och finner ett välbehag, som Piaget (1999) beskrev det, 
eller anser att det är roligt, som Knutsdotter Olofsson (1989) beskriver det. I mitt 
resultat finner jag även att barnen hjälpte varandra när de sydde. Olofsson (2007) 
belyser att flickor agerar hjälpfröknar medan pojkar behöver mer hjälp. Det sättet att 
se på saken skiljer sig ifrån mitt resultat. Här hjälpte både pojkarna och flickorna 
varandra. 
 
Däremot till en accepterad lek som visade på ”ett könsmönster med traditionella 
förtecken” (Tullgren, 2004, s 99). Här presenteras de lekar där pojkarna i mitt 
resultat konstruera saker. Dessa lekar innefattar byggen av torn och borgar, samt 
bygga med lego. Könsrollerna visade sig tydligt i de här lekarna då mitt resultat inte 
visar på att en enda flicka var med i en sådan lek och genomförde någon byggnation. 
Inte heller i någon av de handlingar som utspelade sig under lekens genomförande. 
Neppl och Murray (1997) belyser att pojkars lek ofta präglas av spännande 
handlingar. Det visade sig i mitt resultat då pojkarna först konstruerade ett bygge, för 
att sedan skapa en handling som syftar till att vakta och rädda någon/något. Pojkarna 
visar på en väldig koncentration som sammanfaller med Neppls och Murrays resultat 
då de anser att pojkar och flickor leker på en högre kognitiv nivå när de leker med 
barn av samma kön. Det här var en av de få lekar som accepteras inom de lekar som 
pojkarna företar sig. 
 
Utifrån mitt resultat kan jag fastställa att flickornas lekar oftare faller inom det som 
accepteras och pojkarnas lekar oftare faller inom det som inte accepteras. Å ena 
sidan kan det förklaras med att flickorna gärna leker familjelekar, som sammanfaller 
med Tullgren (2004) och hennes undersökning. Medan pojkarna gärna leker 
fridstörande lekar av typen som framförs på ett stökigt sätt enligt Tullgren, eller 
bråklekar, som Hangaard Rasmussen (1993) beskriver det. Å andra sidan kan det 
bero på att flickorna genomför lekar med ett nyttigt innehåll (Tullgren, 2004). 
Pojkarna genomför istället lekar som visar på deras styrka och att de är kapabla att 
prestera bra i dessa lekar, som Hjorth (1996) belyser. Att pojkarna har ett 
prestationsbehov som gör att de vill bevisa att deras förmåga är den bästa kan å ena 
sidan påverka deras lekar i den riktning som inte accepteras. Det beror troligast på att 
de så gärna vill visa upp bäst resultat, och där med gör vad som helst utan att tänka 
på vad som accepteras och inte. Å andra sidan kan prestationsbehovet vara något att 
föredra då de anstränger sig för att genomföra det de har företagit sig för att få det 
bästa resultatet utav det. 
 

6.2 Pedagogernas bekräftelser och avfärdanden 
 
När pedagogerna i mitt resultat visar sin acceptans genom bekräftelser så gör de 
oftast det genom att ge barnen beröm och visa glädje för det barnen leker, såsom de 
två pojkarna som byggde ett torn. Tullgren (2004) beskriver det med att pedagogerna 
uppmärksammar det barnen leker och ger dem uppmuntran för de lekarna som de 
innesluter. Det här är pedagogernas sätt att styra barnen och deras lek mot det som 
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accepteras, som Tullgren beskriver då de även i hennes undersökning genomför 
styrningar i de lekar som redan accepteras. Det gör pedagogerna för att barnen ska ta 
del av de gällande normerna som finns i samhället, på en frivillig basis. Däremot är 
det inte alltid att pedagogerna i mitt resultat uppmärksammar barnens lek, och det 
speciellt vid de tillfällen då barnen leker lekar som accepteras, såsom att de sitter och 
målar. Att de lekar som accepteras inte kommenteras lika ofta som de lekar som inte 
accepteras kan å ena sidan bero på att dessa lekar inte karaktäriseras av moment som 
innefattar störande handlingar för de övriga barnen. Å andra sidan kan det bero på att 
pedagogerna vid de här tillfällena även har andra lekar runt omkring som fångar 
deras uppmärksamhet. Å tredje sidan kan det bero på att pedagogen kanske inte vill 
störa barnen i en lek som de anser fungerar bra. När får då barnen feedback på de 
accepterade lekarna? 
 
Vanligt förekommande, enligt mitt resultat, är att barnen får feedback vid sådana 
tillfällen som pedagogerna hjälper dem med något för att ta sig vidare i leken. Vid de 
tillfällena får barnen en bekräftelse på att leken är accepterad utifrån att de får hjälp 
att driva leken framåt. Det överensstämmer med Fröbel (1995) och Winnicott (2003) 
som visade på vikten av att barn får hjälp att driva leken framåt då den har stagnerat. 
Winnicott klargjorde även att inom förskolan så är det pedagogernas ansvar att vara 
den som hjälper barnen vidare i leken. Det medför att pedagoger behöver vara 
medvetna om barns lek för att kunna hjälpa dem framåt. 
 
Ytterligare ett tillfälle som barnen i min undersökning får beröm, i de accepterade 
lekarna, är när något av barnen uppmärksammar att pedagogen studerar deras lek. 
Det medför att pedagogerna troligen känner att de behöver replikera något till 
barnen. Vid de tillfällena så ger pedagogerna beröm till barnen eller på något annat 
sätt uppmuntrar deras lek. Som jag skrev tidigare så är det vanligaste sättet att 
innesluta en lek enligt Tullgren (2004) att ge barnen beröm. Dock är det inte lika 
vanligt förekommande att pedagogerna i min undersökning ger barnen beröm i de 
lekar som accepteras. 
 
När det gäller den uppmärksamhet som tilldelas de olika lekarna får de lekar som 
inte accepteras mest uppmärksamhet enligt mitt resultat. Det beror troligast på att 
dessa lekar kan innefatta moment som riskerar att skada barnen, vilket Tannock 
(2008) belyser. Dock visar det även att de innefattar en stökig karaktär där de barn 
som genomför leken kan störa övriga barn på avdelningen, som Tullgren (2004) 
skriver om. Då de lekar som inte accepteras får mest uppmärksamhet, vilka i regel 
tillskrivs pojkarna, visar även mitt resultat att det är pojkarna som oftast får 
tillrättavisningar. Det kan bero på att pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen 
påverkas av Hirdmans (1988) genussystem. Å ena sidan så kan det visa sig genom att 
pojkar kommer i första hand och flickor kommer i andra hand, som Olofsson (2007) 
belyser. Att det då även visar sig i pedagogernas bekräftelser och avfärdanden i 
leken. Å andra sidan kan det vara så att pojkars lek kräver mer uppmärksamhet då 
deras lekar präglas av spännande och farliga moment, som Olofsson tar upp. Det till 
skillnad från flickornas lekar som präglas av det som är snällt och sött, vilket i sin tur 
inte kräver lika mycket uppmärksamhet. Det utifrån att snällt och sött ofta tenderar 
till att uppvisa en sida av acceptans eller positiv karaktär.  
 
Den form av uteslutning som pedagogerna i mitt resultat använder sig av oftast 
innefattar tillrättavisningar såsom ”MEN SNÄLLA, ni får inte!” då en grupp med 
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pojkar ligger och brottas på golvet. Pedagogen förklarar även här varför de inte fick 
genomföra denna lek. Situationen visar på hur pedagogen utesluter leken i sig, vilket 
Tullgren (2004) beskriver som en vanligt förekommande uteslutning. Tullgren 
beskriver även att pedagogerna kan utesluta barnen ur leken och det sättet att hantera 
en uteslutning observerades enbart vid något enstaka tillfälle i min undersökning. 
Vad beror då detta på? Varför är denna typ av uteslutning inte lika vanligt 
förekommande? Å ena sidan kan det visa på att pedagogerna väljer att inte använda 
sig av denna uteslutningsmetod, där de tar ett barn ur leken för att leken är en viktig 
del i barns lärande, vilket Tullgren belyser. Å andra sidan kan det bero på att 
pedagogerna anser att barnen i sig inte gör något fel, då de kanske behandlar ett 
ämne som de har varit med om tidigare. Därmed väljer de att låta barnen vara kvar i 
leken så länge inte leken faller in den gräns som klargör att leken i sig inte 
accepteras. Det här sättet att se på saken sammanfaller med vad Fröbel (1995) skrev 
om samt vad Henckel (1990) och Knutsdotter Olofsson (1989) skriver om. De menar 
att barnen leker ut de bilder som de har skapat sig utifrån omvärlden och samhället, 
eller sett på TV som Eckert (2001) belyser.  
 
En annan variant som pedagogerna i mina observationer använder sig av för att 
avfärda barns lekar är att avleda dem ifrån den lek de genomför. I mitt resultat 
tydliggörs det av en situation där pedagogen avleder en grupp med pojkars bråklek 
med att alla ska hjälpas åt att städa för att de sedan ska leka en lugnare lek 
tillsammans. Den här varianten av uteslutningen tydliggör att pedagogen utesluter 
hela leken, precis som Tullgren (2004) klargör är ett av de sätt man kan genomföra 
en uteslutning på. Dock så får barnen ingen förklaring på varför leken inte 
accepteras, då pedagogen enbart klargör att de ska städa för att sedan leka en lugnare 
lek. Däremot så menar Tannock (2008) utifrån sin undersökning att barn är medvetna 
om att bråkleken inte accepteras av pedagoger. Frågan är om de är medvetna om 
varför de inte får genomföra bråkleken? Det kunde jag inte finna något svar på 
utifrån mitt resultat. Dock så anser jag att barnen borde vara det utifrån de 
tillrättavisningar som de får av pedagogerna då de genomför den här typen av lek. I 
samband med att de blir tillsagda så förklarar pedagogerna, i min undersökning, 
varför de inte ska genomföra bråkleken. 
 
En lek som pedagogerna kan visa ett tveksamt förhållningssätt till, enligt mitt 
resultat, är bråkleken då barnen brottas med varandra. I den sortens lekar 
förekommer det ofta att barnen skadar sig själva eller någon annan, vilket Hjorth 
(1996) belyser. Det medför att pedagogerna i min undersökning avfärdar sådana 
lekar med tillrättavisningar. Inom bråkleken finns det olika grader av acceptans från 
pedagogernas sida, som dock inte får misstolkas utifrån att leken anses vara 
accepterad. Pedagogerna visar en viss acceptans för denna lek, som Tannock (2008) 
tydliggör med att pedagogerna låter denna lek fortsätta till viss del vid somliga 
tillfällen, men utesluter den då något av barnen skadar sig. Det visade sig under en av 
mina observationer då en grupp pojkar brottades, vilket resulterade i att en till slut 
skadade sig. Vid det här tillfället kom en av pedagogerna ut och förklarade för 
barnen att de inte fick fortsätta leken då en av anledningarna var att de kunde skada 
sig, liksom ett barn redan gjort.  
 
Ett problem som framkommer ur mitt resultat visar sig då pedagogerna tillrättavisar 
barnen och frågar varför de genomför en lek som inte accepteras och därefter inte 
väntar på svar från barnen. I de fall uppstår en konflikt mellan att barnen ska få 
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möjlighet att leka ut sina inre bilder inom lekens trygga ram, som Hjorth (1996) 
belyser. Eckert (2001) belyser TV:n och hur den gör att barn tar del av till exempel 
krig. I krig utspelas inte lugn och harmoni, där med inte heller i barns krigslekar. Ska 
barn kunna leka ut ett sådant innehåll, för att kunna bearbeta dess betydelse, så måste 
pedagogerna i barns närhet ta del av deras svar. Pedagogerna måste ta sig tid till att 
lyssna på barnen för att få förståelse för deras lek. Barn behöver ibland hjälp att 
förstå det innehåll de leker, för att förstå sig på omvärlden och de inre bilder de har. 
Samtidigt kan vissa lekar präglas av moment som innefattas i de lekar som inte 
accepteras men ändå tar upp accepterade delar utifrån samhällets sida. Detta belyser 
Tullgren (2004) utifrån hennes avhandling då en pedagog accepterade en lek efter att 
barnen förklarat att de lekte brandbil. Avfärdar då en pedagog en lek utan att lyssna 
på barnens förklaring kan följden å ena sidan bli att barnen inte förstår att lekens 
innehåll i sig accepteras av pedagogerna och samhället. Å andra sidan kan det 
resultera i att barnen inte förväntar sig att deras röst gör någon skillnad. Fröbel 
(1995) beskrev leken som en planta. Liksom att plantan växer dag för dag så skapar 
barnet fler och fler kunskaper i leken. Genom leken så lär sig barnet för livet. Där 
med är det av vikt att barnet få möjlighet till en tillvaro där de kan leka för livet. Att 
de får en chans att ta del av alla lekar, men att pedagogerna finns där som hjälp för 
att skapa förståelse då leken blir problematisk.  
 
Av vikt för barns utveckling är det av intresse att de får möjlighet att leka ut de inre 
bilder de har. I pedagogers bekräftelser och avfärdanden blir det därmed nödvändigt 
att de lägger ner tid på att förklara för barnen vad som accepteras och vad som inte 
accepteras. Att barnen får en chans att förstå bakomliggande orsak till varför deras 
lekar bekräftas eller avfärdas.  
 

6.3 Val av annan metod 
 
En metod som med fördel kan användas för att genomföra den här undersökningen är 
videoobservationer. Att ta hjälp av en videokamera i observationerna skulle påverka 
bearbetningen av data. Det skulle här finnas möjlighet att återgå till det videofilmade 
materialet så pass många gånger som behövs för att uppfatta observationernas 
innebörd. Det är den stora fördelen med videoobservationer som medför att de data 
som samlats in kan ge en rikare och större bredd av resultatet. Nackdelen är att 
bearbetningen av data blir mer tidskrävande vid videoobservationer. 
 
Ytterligare ett metodval som med fördel skulle vara möjligt att använda är 
deltagande observationer. Här påverkas dock resultatet av hur duktig observatör man 
är i relation till hur mycket som behövs hållas i minnet för att kunna anteckna efter 
observationstillfällena. Här krävs det att minnet är så pass bra att alla situationer 
bevarar sitt verkliga utförande. Om inte påverkas insamlad data av uppgifter som inte 
är valida, vilket är en stor risk om undersökningen genomförs av en ovan observatör.   
 

6.4 Slutord 
 
Arbetets syfte var att undersöka vilka lekar som accepteras och vilka lekar som inte 
accepteras utifrån pedagogers synpunkter, samt se till hur pedagoger bekräftade 
respektive avfärdade dessa lekar. Mina frågeställningar utgick utifrån ett 
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genusperspektiv där jag hade för avsikt att undersöka om det gjordes någon skillnad 
på pojkars och flickors lek utifrån vad som accepterades och vad som inte 
accepterades. 
 
Att ta del av den här uppsatsen och framför allt det resultat som jag funnit kan i det 
praktiska arbetet med barn påverka pedagogers syn på hur de ser på barns lek. 
Verksamma och blivande pedagoger kan utifrån mitt arbete, med dess inneliggande 
genusperspektiv, finna förståelse för hur leken behandlas och vad som accepteras 
respektive inte accepteras. Det finns här möjligheter att genomföra förändringar hos 
sig själv, angående det som personligen anses vara nödvändigt för en vidare 
förståelse och acceptans för de lekar som till exempel inte anses vara accepterade till 
sitt uttryck. Den situation som Tullgren (2004) tar upp i sin avhandling då en grupp 
med barn leker brandbil, vilket kräver att de springer runt och låter högt, visar på en 
sådan aha-upplevelse som kan vara nödvändig i det praktiska arbetet med barn. Även 
då leken uttrycker moment som inte accepteras så behandlar barnen ett ämne som är 
av stor betydelse i samhället. Utifrån det är det en fördel att ta del av barnens tankar 
för att förstå deras lek. Leken är ju trots allt barnens väg till utveckling och lärande 
(Tullgren, 2004) och deras sätt att förstå sig på omvärlden (Fröbel, 1995; Henckel, 
1990; Knutsdotter Olofsson, 1989). Även Hjorth (1996) belyser att leken är barns 
verktyg för att förstå sig på omvärlden. 
 
Att vissa lekar accepteras medan andra inte accepteras medför att pedagoger behöver 
vara uppmärksamma på vad barn leker och hur de leker. Alla lekar som är lugna 
behöver inte vara accepterade lekar. De kan istället visa på att barn är medvetna om 
vad som accepteras och vad som inte accepteras. Utifrån det väljer då barn att 
genomföra icke accepterade leker i tysthet så att pedagogerna inte avfärdar dem. Alla 
lekar som innefattar hög ljudvolym och mycket spring behöver heller inte vara icke 
accepterade. Barnen kan här belysa accepterade handlingar som är en viktig del i 
samhället, såsom de barn som lekte brandbil i Tullgrens (2004) avhandling. 
Pedagoger behöver ta del av barns lek och fråga dem vad de gör för något för att 
kunna ta del av både lekens innehåll och de moment som frambringar leken. Utifrån 
denna uppsats så har jag fått ny förståelse för att allt inte är svart eller vitt. Barns lek 
kan befinna sig i en gråzon av vad som accepteras och vad som inte accepteras. De 
kan i leken belysa en aspekt som är av accepterad karaktär, men genomföra den på 
ett icke accepterat sätt. Hur ska jag som blivande pedagog och de verksamma 
pedagoger som finns förhålla oss till det här? Här behövs återkommande reflektioner 
över vad som accepteras och vad som inte accepteras. Hur de lekar som barn företar 
sig påverkar deras utveckling och vilka lekar som bidrar till deras utveckling.  
 
Utifrån denna uppsats har jag försökt bidra med ett underlag som möjliggör till 
kritisk reflektion hos pedagoger, både blivande och verksamma. Att de skapas 
möjligheter för pedagogerna att reflektera över vilka lekar de accepterar respektive 
inte accepterar. Det i samband om det skiljer sig mellan pojkar och flickor huruvida 
de accepterar en viss lek eller inte. Här är det av vikt att vara medveten om de val 
man gör som pedagog för att tillgodose barns behov av att leka ut olika lekar. Att 
barn får möjlighet att bearbeta olika händelser i lekens trygga värld, det ibland med 
en pedagog till hjälp för att skapa förståelse för lekens innehåll. Under diskussionens 
gång så har jag försökt visa på olika implikationer som påverkar barnens utveckling, 
samt både implikationer och tillämpningar på pedagogernas arbete.  
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Att genomföra ytterligare forskning på detta område skulle definitivt vara av intresse, 
både för mig, blivande pedagoger och verksamma pedagoger. En möjlighet att forska 
vidare är att genomföra denna undersökning baserad på intervjuer där både barn och 
pedagoger är informanter. Resultatet skulle sedan ställas mot varandra för att se om 
de överensstämmer, om barnen och pedagogerna har samma åsikter om vad som 
accepteras och inte accepteras. Ett annat inslag som skulle vara av intresse att studera 
är huruvida leken anses vara positiv eller negativ för barnen, genom att intervjua 
pedagoger och föräldrar. 
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