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Sammanfattning 

Vårt syfte med studien är att belysa relationen mellan miljön i förskolan och könsintegrerad 

lek. Vidare vill vi undersöka hur barnen positioneras och positionerar sig i förskolans miljöer 

samt den könsintegrerade leken. En kvalitativ studie med observationer och intervjuer har 

genomförts på två förskolor i två kommuner. Intervjuerna genomfördes med sammanlagt 5 

förskollärare och observationerna skedde genom att vi iakttog barnens lek på de utvalda 

förskolorna. 

Resultatet av studien visar att förskollärarna anser att förskolornas miljöer inte präglas av den 

könsintegrerade leken men att den förekommer i mer eller mindre utsträckning. Samtliga 

förskollärare förespråkar dock en könsintegrerad lek som en viktig del i verksamheten. Vi 

anser utifrån resultatet av studien, att det är pedagogerna som har den största inverkan på 

barns möjliga könsintegrerade lek. Beroende på pedagogernas förhållningssätt, deras aktiva 

inverkan och medvetenhet om lekmaterialets betydelse kan de både främja och hindra den 

könsintegrerade leken. 
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1 Inledning 

Miljön på förskolan har kommit i fokus under de senaste åren då det har förts en diskussion 

kring hur miljön kan möta och utmana det aktiva och kompetenta barnets kunskapsskapande. 

Dock har inte utemiljön fått så stor del i denna diskussion då det är innemiljön som ses som 

den primära inom förskolan (Ärlemalm-Hagsér 2008). Vi menar trots detta att utemiljön och 

dess pedagogik är på frammarsch inom förskolan, då den är på väg att bli accepterad som en 

läromiljö och inte bara som Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att den ses som en god och 

hälsosam miljö.  

Ett annat fokus som inom vår lärarutbildning har varit ständigt närvarande är genus. Som 

styrdokumenten uttrycker ska förskolan formas så att båda könen har lika stora möjligheter 

och utrymme i verksamheten (Lpfö 98). Könens möjligheter och utrymme styrs till stor del av 

miljön och innehållet av lekmaterial. På senare år har förskolans lekmaterial fått en mer 

betydande roll då materialutbudet har ökat. Dessutom är ofta lekmaterialet skapat efter 

stereotypa könsroller (Sandberg & Vuorinen 2008). Dessa stereotypa könsroller är något som 

förskolan enligt Lpfö 98 ska motverka: 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, s 4). 

 

Citatet ovan anser vi visar vikten av att pedagoger och lekmiljön i förskolan stödjer barns 

möjlighet till könsintegrerad lek. Vi anser att den könsintegrerade leken kan vara en hjälp i 

arbetet med att motverka dessa traditionella könsmönster och könsroller. Vi menar, som 

Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2008), att det finns en risk för att förskolans 

tillrättalagda miljö kan upprätthålla de stereotypa könsrollerna och på så vis begränsa barnens 

möjligheter och utrymme i verksamheten. Denna tillrättalagda miljö tillsammans med 

pedagogernas bemötanden och inne/utemiljöns utformning menar vi kan inverka på barns 

möjligheter att leka könsintegrerat. Det har inneburit att ett intresse har väckts hos oss för 

förskolans miljöer och dess möjligheter och hinder för barns könsintegrerade lek.  
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2 Syfte 

Vårt syfte med studien är att belysa relationen mellan miljön i förskolan och könsintegrerad 

lek. Vidare vill vi undersöka hur barnen positioneras och positionerar sig i förskolans miljöer 

samt den könsintegrerade leken.   

 

2:1 Frågeställningar  

Våra frågeställningar är: 

o Förekommer könsintegrerad lek i olika grad i respektive miljö? 

o Vilka aspekter av miljön fungerar möjliggörande/hindrande för könsintegrerad lek? 

o Hur inverkar pedagogerna på utsträckningen av könsintegrerad lek i respektive miljö? 

 

2:2 Begrepp  

Begreppen positionering, miljö och könsintegrerad lek har vi valt att definiera, därför att de 

kan tolkas på olika sätt och därav vill vi förtydliga hur vi använder dem i denna studie. 

Begreppen kommer även att problematiseras ytterligare, längre fram i texten. I likhet med 

Marianne Winther, Jørgensen & Louise Phillips (2000) innebär begreppet positionering för 

oss att identiteten ständigt positioneras genom tal och handling, vilket för denna studie 

betyder att barnen blir positionerade och/eller väljer att positionera sig olika i leken. Detta kan 

exempelvis styras av att det ena könet har makten i leken eller att stereotypa könsroller 

inverkar på barnen i leken.   

 

Med begreppet miljö menar vi förskolans inne- och utemiljö, innemiljön är de olika rum som 

avdelningarna på de undersökta förskolorna har att tillgå inomhus. Utemiljön innebär den 

miljö barnen har att tillgå när de är utomhus, vilket ofta är förskolegården, skogen eller 

parken. I studien kommer vi vidare att använda oss av begreppet könsintegrerad lek när vi 

skriver om lek som pågår mellan de båda könen. 
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3 Bakgrund 

Vi kommer i det här kapitlet att ta upp vad tidigare forskning säger om miljön i förskolan och 

hur denna miljö inverkar på barnens lek och specifikt den könsintegrerade leken. Utifrån den 

tidigare forskningen har vi identifierat tre återkommande teman; utemiljön/innemiljön, 

lekmaterialet och pedagogerna/barnen. Dessa har vi fortsättningsvis valt att använda genom 

hela studien för att på så sätt ge den en tydlig disposition. Innan dessa teman vill vi presentera 

vad den tidigare forskningen säger om barns lekmönster.    

 

3:1 Barns lekmönster   

I forskning kring förskolans miljö har Eva Ärlemalm-Hagsér (2008) gjort en studie om barns 

lek och lärande i skogen ur genusperspektiv genom förskolebarns uppfattningar och 

beskrivningar. Där tar hon upp att barnen använder och förhåller sig till miljön på olika sätt 

utifrån sina respektive kön. Hennes studie visar också på att barnen väljer lekkamrat av 

samma kön och att barnen själva anser att de inte kan inneha båda könens egenskaper 

samtidigt. Med detta menas att barnen har en tydlig och klar bild av det motsatta könet, vad 

könet innebär och vad respektive könstillhörighet innebär i fråga om vad barnet har eller inte 

har möjlighet att göra. Även studier av Christian Eidevald (2009) visar att barn i samma miljö 

väljer lekkamrat av samma kön, de leker alltså pojke - pojke och flicka - flicka.  

Ärlemalm-Hagsér (2008) menar utifrån sin forskning att pojkars lek är mera fysisk, högljudd, 

tävlingsinriktad och kräver större ytor än flickors lek som ofta sker i mindre grupper, är 

lugnare och gärna inomhus. Även Eidevald (2009) tar upp att undersökningar om barns lek i 

förskolan visar på att pojkars lek kräver större ytor än flickors. Skillnaden mellan pojkars och 

flickors lek menar Birgitta Davidsson (2008) inte ska spela någon roll, då den fysiska miljön 

ska ge möjligheter för barnen till lek och olika former av aktiviteter både ute och inne, barnen 

ska också ha möjlighet att välja var de vill vara. 

  

3:2 Utemiljön/innemiljön 

I Läroplanen för förskolan står det att ”arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får 

lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten…” (Lpfö 98, s 11) Enligt Sandberg 
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och Vuorinen (2008) blir det utifrån detta viktigt att se på vilket sätt förskolans miljö ger 

utrymme till båda könen och hur det kan locka till samlek mellan flickor och pojkar. De 

frågar sig vidare om respektive kön i samma grad stimuleras av utemiljön, eller om det ena 

könets lekmiljö är mera representerat än det andra. Då flickors lek anses vara relationsbetonad 

och pojkars lek aktivitetsbetonad så ställer detta olika krav på lekmiljön vilket får betydelse 

för barns lekutrymme i utemiljön. De menar också att barnens utelek lätt kan ses som 

könsneutral, men att man vid en närmare anblick ser att makt och handlingsutrymme är olika 

fördelat mellan könen. Ärlemalm-Hagsér (2008) menar också att utopin om utemiljön som 

god och hälsosam gör att den ses som könsneutral, vilket kan innebära att ett medvetet 

reflekterande av barnens utelek uteblir hos pedagogerna.   

I Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) uttrycks det att 

lokalernas utformning och utemiljön sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan. 

Enligt Pia Björklid (2005) bör den fysiska miljön inte ses som något oföränderligt utan 

barnens lek och intressen bör istället styra utformningen. Hon skriver dock att studier om 

detta visar att så inte är fallet ute i verksamheterna och att den fysiska miljön sällan tillskrivs 

något värde vid planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Björklid (2005) 

vill utifrån detta påvisa att en medvetenhet om miljöns betydelse bör få fäste. Vilket även är i 

överrensstämmelse med Lpfö 98 som förespråkar att barnens intressen ska styra miljöns 

utformning; 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus (Lpfö 98, s 7). 

 

Davidsson (2008) påvisar att ett flertal studier visar att få rum är så laddade med värderingar 

som förskolans lekrum. De mindre rummen som ofta finns på förskolan upprätthåller starka 

traditionella sätt att ordna barns lekmiljöer, här finns speciellt utvalda möbler och material 

som pedagogerna valt ut för bestämda lekar i just dessa rum. Hon menar att det finns sociala 

och kulturella regler för vad som förväntas ske i olika rum och att den fysiska miljön antingen 

öppnar upp för eller begränsar vad ett barn kan göra i ett rum (Davidsson 2008).  
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3:3 Lekmaterialet 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) vill med sin studie lyfta fram den självklara och vardagliga 

iakttagelsen att barn framstår på olika sätt i olika situationer. Hon tar upp att materialet i 

förskolan bär på starka föreställningar och normer om hur barn är och bör vara. Hon menar att 

vissa material inbjuder barn till att inta mer eller mindre stereotypa könsroller. Detta 

upprätthålls av att förskolans rum ofta är inredda för en viss sorts lek. Det ger också ett 

begränsat utrymme för barns olikheter och det ökar risken för att det ena eller andra könet inte 

passar in. Enligt Davidsson (2008) menar både Skantze och Gustafsson att barnen i deras 

studie ansåg att det var viktigare vad man kunde göra i rummet än hur rummet såg ut. Som 

Skantze vidare menar så är det inte ”arkitekturen och rummet som skall styra vad barnen kan 

göra utan rummet skall utgöra en miljö som ger utrymme för det aktiva och utforskande 

barnet” (citerat i Davidsson 2008, s 37). Denna miljö menar Nordin-Hultman (2004) bör vara 

varierande och ge plats åt olikheter, på så sätt får den flera betydelser och kan förstås på flera 

olika sätt.  

Ett annat sätt att motverka den begränsade miljön kan vara att blanda de könskodade 

materialen i rummen och på så sätt locka till könsintegrerad lek. Med könskodade material 

menas de leksaker som i samhället har fått en könstillhörighet tilldelat sig, exempelvis dockor 

eller bilar. På de förskolor där detta har gjorts har det lett till stora förändringar i pojkars och 

flickors lekmönster, de leker mer tillsammans och mer könsintegrerat än tidigare (SOU 

2006:75).  

  

3:4 Pedagogerna/Barnen 

Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att könsintegrerad lek kan stoppas av andra barn i 

barngruppen och att det kan innebära en risk för det enskilda barnet. Barnet kan komma att 

utsättas för uteslutning ur gruppen genom att bryta mot de rådande diskurserna om kön. Med 

dessa diskurser menas socialt konstruerade regler och normer som avgränsar det självklara 

könsstereotypa beteendet för barnets kön. Det är inte bara barnen som stoppar varandra i den 

könsintegrerade leken menar hon, även pedagogerna bidrar till att upprätthålla dessa 

diskurser. I Eidevalds (2009) studie, som har till syfte att studera på vilka olika sätt flickor 

och pojkar positionerar sig i specifika men vanliga situationer, i relation till varandra och i 

relation till förskollärarna, framkommer att förskolan inte kan ses som könsneutral. Även han 
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menar att pedagogerna hjälper till att upprätthålla diskurserna pojke och flicka genom att 

bemöta könen som enhetliga grupper. Ett försök att motverka detta upprätthållande tar 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1999) upp i sin rapport där hon tillsammans med personal på 

daghem vill försöka utarbeta en lekpedagogik som stimulerar barnens allsidiga utveckling. 

Den visar att pedagogernas aktiva uppmuntran till könsintegrerad lek resulterade i en ökad 

gemensam lek mellan könen. Detta visar att pedagogers förhållningssätt kan påverka 

distansen mellan pojkar och flickors lek. Att pedagogen ska stödja och delta i barnens lek för 

att använda leken i ett pedagogiskt syfte, är en syn på pedagogens förhållningssätt till barnens 

lek. En annan är att pedagogen inte ska gå in och störa eller styra leken alls (Ärlemalm-

Hagsér 2008).  Pedagogers skicklighet och förhållningssätt till barn och genus är också en 

viktig faktor i distansen mellan pojkar och flickors lek, oavsett pedagogernas kön. Trots att 

pedagogens kön inte är någon avgörande faktor framkommer det i Skolverkets (2005) rapport 

att en mer könsblandad personalgrupp skulle ge en större bredd av erfarenheter och kunskaper 

i förskolan. 

Som Knutsdotter Olofsson (1999) menar så har pedagogerna en möjlighet till att påverka 

barns lek men trots detta hade pedagogerna i Eidevalds (2009) studie svårt att se sig själva 

som en del av problemet. De hade lätt att prata om jämställdhet i allmänhet, men när det kom 

till hur de skulle arbeta med detta i praktiken blev de tysta eller började prata om hinder som 

de uppfattar finns i verksamheten. Dessa hinder menar de är miljön och framförallt leksaker 

och inte deras eget förhållningssätt.  
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4 Teori och metod  

Här nedan följer en redogörelse för valet av teori och analysmetod samt vilka kvalitativa 

metoder vi har valt att använda och varför vi har valt dem. Valen som har gjorts visar vi 

genom att presentera vårt urval och med hjälp av att beskriva en pilotstudie. Vidare förklarar 

vi hur bearbetningen har genomförts, samt vilka etiska överväganden vi har tagit ställning till 

och slutligen ger vi en kort beskrivning av respektive förskola. 

 

4:1 Diskurspsykologi som teori och analysmetod 

Då vi ämnar titta på hur pojkar och flickor könsmässigt positionerar sig i förskolans miljöer 

samt den könsintegrerade leken, anser vi att diskurspsykologin som teori och analysmetod 

med begrepp som; positionering, diskurs och kategorisering kan hjälpa oss att se vad som 

inverkar på dessa positioneringar.  

Diskurspsykologin tar sin utgångspunkt i att fenomen bara får mening genom diskurser. Detta 

eftersom diskursen ses som att den skapar olika subjekt och objekt snarare än återger dem 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Med diskurs menas ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (Börjesson & Palmblad 2007). Inom diskurspsykologin förstås jaget som ett 

diskursivt subjekt, vilket innebär att det ses som socialt och utan en fast identitet. Denna 

identitet är då något som ständigt konstrueras i olika positioneringar genom tal och handling 

och uppfattas som en produkt av olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Nordin-Hultman (2004) menar också att identiteten i ett sådant perspektiv inte är en fast 

personlighet utan ständigt blir till i olika situationer, den positioneras alltså i varje kontext och 

diskurs. Bronwyn Davies (2003) menar att identiteten aldrig kan ses som en slutprodukt utan 

är en ständigt pågående social konstruktion som skapas, omskapas, positionerar och 

positioneras genom varje diskurs. Inom diskurspsykologin finns också uppfattningen att 

människor inte bara är bärare av diskurser utan också aktiva användare av dem (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar upp diskurspsykologin som både teori och 

analysmetod. Syftet med analysmetoden är att se de diskurser som kategoriserar människor 

och inte att kategorisera människor i grupper, detta för att sedan analysera varje diskurs och 

dess meningsskapande ur ett bestämt perspektiv. Fokus bör då ligga på hur identiteter uppstår, 
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omformas och positioneras i olika sociala situationer. Detta gör att ingen enskild sanning 

finns eftersom varje diskurs gör ett eget anspråk på sanningen. För att inte visa på en absolut 

sanning bör en diskurspsykologisk analys vara genomskinlig så att läsaren får en möjlighet att 

bedöma processen och bilda sig en egen uppfattning av resultatet (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). 

För vår studie blir denna teori relevant eftersom vi utgår från perspektivet att barnens identitet 

inte är något fast utan ständigt konstrueras i olika kontexter som för denna studie är: 

utemiljön/innemiljön, lekmaterialet och pedagogerna/barnen. Vi vill alltså undersöka hur 

barnen positioneras och positionerar sig i dessa kontexter med innehållande diskurser.     

 

4:2 Metodologiska överväganden 

Vi har valt att använda oss av de kvalitativa datainsamlingsmetoderna, intervju och 

observation, vilket hjälper oss att gå på djupet med vår studie. Som Pål Repstad (2007) 

skriver är syftet med en observation att undersöka människor i deras naturliga situationer. 

Vidare menar han att det ofta kan bli aktuellt att samtala med de inblandade, för att få deras 

ord och tankar om de händelser som har observerats. Detta har gjort att vi har valt att 

observera barnen i deras miljö och intervjua förskollärarna om det vi har observerat. Då vi 

enbart studerar två förskolor ger det studien ingen bredd, men eftersom vi studerar de utvalda 

förskolornas helhet med dess mångfald får vi det djup vi önskar i studien (Repstad 2007). 

 

4:2:1 Urval 

Urvalet av förskolor skedde genom att vi tidigare har haft kontakt med förskollärare på 

respektive avdelning. Vår grundtanke var att vi ville observera de äldre (4-6 år) barnens lek, 

detta eftersom de mindre barnen ofta leker bredvid varandra istället för med varandra. Vi fick 

dock ta hänsyn till att förskola 1 var en syskonavdelning vilket innebar att barnen var i 

åldrarna 2-5 år och att det kan ha påverkat vissa barns lekmönster.  

Vidare präglas den kvalitativa metoden enligt Repstad (2007) av en möjlig flexibilitet, vilket 

gör att vi som forskare kan ta nya vägar utifrån det växande empiriska materialet. Denna 

flexibilitet har gjort att vi har valt att observera först, för att på så sätt utnyttja det iakttagna 
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som underlag till intervjuerna. Då vi i observationerna såg samma teman som i den tidigare 

forskningen framträda, alltså utemiljön/innemiljön, lekmaterialet och pedagogerna/barnen, 

valde vi att utgå från dessa när vi formulerade intervjufrågorna. Frågorna formulerades utifrån 

intresse för vilka hinder och möjligheter respondenterna ser till könsintegrerad lek (se bilaga 3 

och 4). Vi menar också att ha observationerna först har gett intervjuerna en större relevans 

genom att vi då har fått en inblick i den aktuella verksamheten och på så sätt har en större 

förförståelse för respondenternas svar. Valet av respondenter har gjorts utifrån att de har en 

utbildning som förskollärare, vilket resulterade i att antalet respondenter blev 5 stycken.  

Detta urval gjordes eftersom antalet respondenter annars hade blivit för stort i förhållande till 

vår studie.  

 

4:2:2 Pilotstudie 

Inför intervjuerna gjorde vi en pilotstudie på de frågor som vi hade formulerat, detta för att 

kunna upptäcka eventuella problem med intervjuunderlaget. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) menar att det ökar förmågan hos oss som intervjuare att skapa ett tryggt 

och stimulerande samspel. Personen som deltog är förskollärare och för att likna de 

kommande intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt spelades även denna intervju in. 

Resultatet visade att frågornas utformning fungerade bra, tidsmässigt var antalet frågor bra 

anpassat och ljudupptagningen fungerade som metod. Det upptäcktes dock att vi måste 

förklara begreppet könsintegrerad lek för respondenten så att innerbörden av begreppet blir 

tydligt.  

 

4:2:3 Intervju 

Som intervjumetod har vi valt ”den halvstrukturerade livsvärldsintervjun” som innebär att 

målet med intervjun är att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen som framkommer i 

skildringarna av intervjupersonens livsvärld. Den innebär vidare att intervjun innehåller flera 

frågor som täcker ett större område och inbjuder intervjuaren att gå på djupet med de frågor 

där ett mer uttömmande svar eftersträvas (Kvale & Brinkmann 2009). Denna form av 

intervjumetod förespråkas enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) även i 

diskurspsykologin, där den ses som en vanlig metod vid materialinsamling. De menar även att 
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respondenten får möjlighet att påverka intervjun i form av längre redogörelser. Repstad 

(2007) skriver också om denna intervjuform men han benämner den som flexibel, med det 

menar han att intervjuguiden innehar huvudsakliga frågeställningar och förberedda 

uppföljningsfrågor. Detta innebär att man inte följer något detaljerat schema utan är fri att 

improvisera följdfrågor för att på så sätt fördjupa intervjusvaren.  

Repstad (2007) menar att det finns fördelar med att vara två som intervjuar. Den ena kan då 

ha ansvaret för frågorna medan den andra kan vara öppen för kroppsspråk och komma med 

oförberedda följdfrågor. I och med att vi är två kan vi även ta hjälp av både ljudupptagningar 

och anteckningar, vilket ger oss ett brett underlag till vår analys. Det ger oss också möjlighet 

att diskutera våra tolkningar och uppfattningar av intervjun. Dock kan respondenten känna sig 

i underläge då vi är två som intervjuar, vilket vi har tagit hänsyn till i vår insamling av 

materialet genom att vara en aktiv och en mer passiv intervjuare (jfr Repstad 2007).  

Ljudupptagningarna hjälper oss som Eliasson (2006) och Repstad (2007) skriver, att kunna gå 

tillbaka och lyssna till originalet och på så sätt få en större möjlighet att återge det sagda 

ordagrant. Den ordagranna återgivningen av intervjuerna ger oss också en stor fördel när vi 

kommer till analysfasen, för att vi på så sätt kan undvika den filtrering som anteckningar ofta 

ger. Intervjuerna utfördes på respektive avdelning och varade i ca 20-25 minuter, avskilt från 

den pågående verksamheten med en förskollärare i taget. Detta för att öka respondentens 

trygghet och på så sätt påverka resultatet av intervjun till det positiva (Repstad 2007).  

 

4:2:4 Observation 

Som Repstad (2007) skriver, passar observation som metod bäst när syftet är kopplat till ett 

avgränsat och tillgängligt geografiskt område. Detta har gjort att vi har valt denna metod till 

vår datainsamling. En observation innebär att iaktta en eller flera miljöer och anteckna 

iakttagandet på något sätt. Som forskare finns det olika sätt att delta i observationen, vi har 

valt ”den deltagande observatören” som innebär att vi är närvarande i miljön men har vår 

uppmärksamhet på observationen och dokumenteringen av denna (jfr Eliasson 2006). Detta 

för att vi inte vill integrera i miljön och på så sätt påverka barnens lek och därmed även vårt 

resultat.  
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Det vi har ämnat titta på i observationerna är hur barnen positionerar sig könsmässigt i 

förskolans inne- och utemiljö på de två valda avdelningarna. Utifrån detta har vi också 

uppmärksammat pedagogernas förhållningssätt till könsintegrerad lek och förskolans 

lekmaterial. Vårt tillvägagångssätt innebar att tillsammans, under två timmar på respektive 

förskola, observera innemiljön och utemiljön och anteckna det vi såg och hörde. Detta för att 

inte missa något, då det pågår många lekar samtidigt i miljöerna. För att kunna ha ett fokus 

och underlätta bearbetningen har anteckningar förts utifrån fyra punkter. Dessa punkter som 

vi har tagit fram själva utifrån den tidigare forskning som vi presenterat är; könsintegrerad 

lek, miljön, lekmaterial och pedagoger/barn.  

 

4:2:5 Bearbetning  

Vid bearbetningen av intervjumaterialet tar vi vara på Repstads (2007) råd, då vi ordagrant 

transkriberar enbart det vi finner intressant och användbart i vår studie. Detta gör vi också för 

att få materialet sorterat i viktigt och oviktigt. I resultatdelen när vi återger citat från empirin, 

kommer vi i likhet med Ann Quennerstedt (2006) att behålla så mycket som möjligt av 

talspråksformen men inte så mycket så att det blir svårläst. Då vi enbart transkriberar det vi 

finner relevant för studien förekommer det emellanåt längre utelämnade avsnitt, dessa har vi 

valt att markera med […]. Vi har också valt att vid längre pauser inom samma avsnitt markera 

det med (…) (Quennerstedt 2006). Repstad (2007) menar vidare att man kan analysera 

materialet, i det här fallet intervju- och observationsdatan, genom att tematisera det. Dock bör 

detta göras med största möjliga försiktighet så att inte analysen av datan snedvrids. Denna 

möjlighet till analys har gjort att vi har valt att tematisera resultaten efter de teman som togs 

upp tidigare under urval, så att bearbetningen och läsningen av studien ska underlättas. 

Bearbetningen av observationerna sker direkt efter varje observationstillfälle, detta eftersom 

de intryck och det icke verbala då finns färskt i minnet och ger en bredare förståelse för 

sammanställningen av våra iakttagelser. Resultaten diskuteras och nedtecknas och utgör 

sedan, tillsammans med intervjusvaren, underlag till analysen.  
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4:2:6 Etik 

Som forskning kräver har vi följt de fyra etiska principer som framgår i Vetenskapsrådet 

(2003). Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att informera och få tillstånd av föräldrarna att göra studien sattes det upp 

ett brev på respektive förskola (se bilaga 1). Det innehöll information om vårt syfte och att 

barnen erhåller full anonymitet i studien. Även förskollärarna fick ett brev med information 

gällande intervjuerna, att de kommer bli inspelade, att de har full anonymitet och att banden 

kommer att raderas när studien är klar (se bilaga 2). Både pedagoger och föräldrar har gett sitt 

samtycke till studien.   

 

4:3 Beskrivning av förskolorna  

Här nedan har vi valt att beskriva de utvalda förskolorna för att ge en bakgrund till de 

intervjuade förskollärarnas och de observerade barnens miljö. 

  

4:3:1 Förskola 1 

Denna förskola är belägen i en kommun i Mellansverige, här arbetar 2 förskollärare och 2 

barnskötare, alla är kvinnor. Förskolan utgår ifrån utomhuspedagogik vilket gör att de 

använder utemiljön till mycket av förskolans verksamhet. Barngruppen består av 18 barn, 

varav 11 flickor och 7 pojkar. Dagen för observationen var det 12 barn närvarande, varav 7 

flickor och 5 pojkar. Utemiljön på förskolan finns i utkanten av en skog, vilket gör att miljön 

till stor del består av naturmaterial. Här finns också en sandlåda med tillhörande material så 

som hink, spade och bilar. Barnen har även tillgång till en rutschkana, plastbåt, dockvagnar 

och några gamla bildäck. Förskolan utnyttjar också närliggande skog och park för 

utomhusaktiviteter. Inomhusmiljön på förskolan består av en hall, ett större rum med bord, 

stolar och soffa som används till läsning, pyssel och mer styrda aktiviteter, ett matrum, ett 

lekrum med ett varierat utbud av material och som delas upp i två rum av genomskinliga 

skynken, ett mindre rum innehållandes ett kök, stor säng, matbord, kassaapparat, 

utklädningskläder och mattillbehör.  
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4:3:2 Förskola 2 

Den här förskolan är belägen i en annan kommun också denna i Mellansverige. På 

avdelningen arbetar 3 förskollärare och 3 barnskötare, varav en är resurs. Antalet barn är 21 

varav 10 är flickor och 11 pojkar. Under observationen var det 13 barn närvarande, 7 flickor 

och 6 pojkar. Observationen började i inomhusmiljön som består av en hall, ett mindre 

kombinerat läs- och kontorsrum med en soffa, ett större genomgångsrum med en köksdel och 

en lekdel med konstruktionsmaterial, ett mindre byggrum med byggmaterial av olika slag, ett 

mindre målarrum med bord, stolar och pysselmaterial och en lekhall som delas med 

avdelningen bredvid, där det finns en scen, en soffa, utklädningshörna, ”hemvrå” med bord, 

stolar och kök, en stor träbåt, ribbstolar, en ringformad madrass och en träkoja med över- och 

undervåning, här finns också stora kuddar att bygga och leka med. Utemiljön på förskolan kan 

vara stor då förskolan har en gemensam stor utegård att tillgå, men oftast håller sig varje 

avdelning till sin yta. Miljön innehåller både naturliga material, såsom äppelträd, träddungar, 

stora ytor gräs och konstruerade material såsom gungor, rutschkana, grillplats och 

klätterställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

14 

 

5 Resultat 

Vårt syfte med studien var att belysa relationen mellan miljön i förskolan och könsintegrerad 

lek. Vidare ville vi undersöka hur barnen positionerades och positionerade sig i förskolans 

miljöer samt den könsintegrerade leken. Här nedan följer resultatet av observationerna och 

intervjuerna som vi har valt att presentera under de teman som har varit återkommande under 

hela studien, samt utifrån vår teori. I presentationerna av intervjuerna har vi valt att använda 

oss av direkta citat från förskollärarna för att ge en så rättvis och trovärdig bild som möjligt av 

förskollärarnas intervjusvar. Där det förekommer flera citat efter varandra är det alltid svar 

från olika respondenter. Där vi inte har angett något annat står citatet för majoriteten av 

förskollärarnas åsikter. Vidare har vi valt att inte namnge eller numrera de olika förskollärarna 

då vi anser att det gör studien mer anonym för både läsare och respondenter, samt att det inte 

har någon betydelse för resultatet. Presentationer från observationerna sker där vi finner de 

relevanta för förskollärarnas uttalanden. Fortsättningsvis kommer vi att skriva pedagog när 

det gäller alla som arbetar på förskolan och förskollärare när det gäller de intervjuade. 

 

5:1 Könsintegrerad lek i förskolan 

Flertalet förskollärare menar att deras förskola inte kan anses präglas av könsintegrerad lek, 

men att det förekommer i mer eller mindre utsträckning beroende på barnens lekintresse, 

kompisar, miljön och ålder.  

Jag skulle kanske inte säga så vid första anblicken att det präglas av det, det tror jag inte. Men det 
är stora inslag av det, kan man väl säga. Det är inte kille/tjejlek som förekommer mest, det kan jag 
nog inte påstå. Utan det handlar nog mycket om att de grupperar sig, tjejer för sig, killar för sig. 
Sen kan man se, det beror helt och hållet på vart vi är, vad de är intresserad av att leka, lite så hur 
de släpper in varandra. Det handlar mycket om just temat i deras lek just då. 

 

Denna förskollärare kunde tydligt se att miljön och barnens intresse påverkade möjligheten 

till könsintegrerad lek. Hon vill också framhålla att barnen inte väljer bort en lekkamrat på 

grund av dess kön, utan det har till största delen med deras lekintressen att göra. En annan 

förskollärare uppmärksammade betydelsen av kompisarnas närvaro. 
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Eftermiddagarna tycker jag det är mer så än vad det är på förmiddagarna, då kan det vara mer så 
här kurragömmalek, alltså mer regelstyrda lekar så. Det kan ju ha att göra med att den kompis man 
ofta leker med har gått hem och då hittar man andra kompisar på eftermiddagen än vad man har på 
förmiddagen när de flesta är här, det kan vara en orsak. 

 

Även under observationerna kunde vi se att barnens könsintegrerade lek inte präglade 

förskolornas verksamhet utan att den oftast påverkades av antingen pedagogernas hjälp eller 

av att ett intresse för en viss lek fanns. Vi kunde inte se att barnen hade svårt för att leka med 

det andra könet utan att den könsintegrerade leken snarare berodde på att de barn som lekte 

tillsammans var intresserade av samma lek och därmed lekte ihop. 

 

5:2 Utemiljöns/innemiljöns inverkan 

I följande stycke beskriver vi vad förskollärarna anser om utformningen av utemiljön och 

innemiljön och vad de har för betydelse för möjligheterna till könsintegrerad lek. Dessutom 

vad lekmaterialet har för betydelse i dessa miljöer.  

 

5:2:1 Innemiljöns utformning 

Genom våra observationer kunde vi se hur utformningen av miljön, när det gäller 

arkitekturen, påverkade möjligheten till könsintegrerad lek. Förekomsten av väggar i 

innemiljön gav barnen dels en möjlighet till ostörd könsintegrerad lek så till vida att det från 

början var könsintegrerat. Under de tillfällen där leken från början inte var könsintegrerad 

blev förekomsten av väggar ett hinder då de inte kunde se varandra och på så sätt inte kunde 

lockas till den könsintegrerade leken. Detta bekräftades även av en förskollärare. 

Alltså det är någon som sitter inne och bygger och då kanske det kommer in några till i byggen, att 
det är lättare att de delar upp sig i de här rummen inomhus än de gör det ute. Fastän de gör det ute 
med, men inte, jag tror att det kanske är lite mer inne. 

 

Två förskollärare tar upp vikten av att pedagogerna själva bör få utforma innemiljön på 

förskolan och på så sätt få möjligheten till att inte styra rummen till ett visst kön. 

Vi har ju verkligen försökt skapa miljöer där det inte finns, där man typiskt ska se då, rent 
fördomsfullt, att här ska tjejerna hålla till, här finns allt för dem. Och skapa miljöer där det istället 
är neutralt. 
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Det finns ju mycket man kan göra med rummen, det är ju så att här så flyttar vi ju runt, vi byter ju 
avdelning och det har fördelar och nackdelar […] Fördelen är också att när man kommer, ja då är 
det tomt, alltså det finns ingenting, du kan göra vad du vill. Rummet är inte redan uppmärkt utan 
man kan använda de till vad man tycker. 

 

Nackdelen som förskolläraren i citatet ovan även tar upp är att man alltid kommer till en miljö 

som måste göras i ordning, att se till att allt lekmaterial finns och göra i ordning miljön tar tid, 

menar hon. 

 

5:2:2 Den könsneutrala utemiljön 

Många av förskollärarna förespråkar utemiljön som den miljö som är mest könsneutral och 

ger störst möjligheter till könsintegrerad lek. De menar att utemiljön inbjuder till helt andra 

lekar så som rörelselekar, vilka barnen lättare kan bjuda in varandra i och på så sätt få en mer 

könsintegrerad lek. Likaså att barnen hittar nya kompisar och använder varandra mer istället 

för lekmaterial i lekarna.  

Barnen använder varandra istället för leksaker, det är ju det som man ser mycket. Att när barn 
vistas utomhus så blir det en helt annan typ av lek, där de ser varandra som redskap mer. Det 
blir ju så att då blir det mycket mer social typ av lek, där de liksom, där jag kan se mer av det 
här könsintegrerade, kan jag nog faktiskt tycka. 
 

Däremot förespråkar jag ju skogen för det tycker jag, det är en genusneutral lekplats… Där 
kunde det bli helt andra lekar, de hittade helt andra kamrater än vad de gjorde kanske inne på 
förskolan eller på förskolans gård […] Ute på gården tycker jag de har mer integrerad lek med 
varandra än vad de har inne, det tycker jag, det kan man se. 

   

Att utemiljön är den mest könsneutrala miljön och att barnen använder varandra mer istället 

för lekmaterial i uteleken är något som vi också har uppmärksammat i våra observationer. 

Utemiljöerna bestod mest av lekmaterial som kunde tilltala båda könen och ha flera 

användningsområden, vilket gjorde att lekarna blev mer sociala och barnen samspelade mer 

med varandra än med lekmaterialet. På så sätt blev det även en mer könsintegrerad lek. 
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5:2:3 Lekmaterialets betydelse i miljön 

När det gäller ute- och innemiljöns påverkan på den könsintegrerade leken landar de flesta 

förskollärarna i uppfattningen att lekmaterialet har en stor betydelse i dessa miljöer. Vi kan 

dock se en skillnad mellan miljöerna vad det gäller lekmaterialets betydelse. Ser man till 

innemiljön tar förskollärarna oftare upp lekmaterialet som en stor del i miljön och dess 

påverkan till könsintegrerad lek.  

Jag tror att det beror mycket på saker, på själva liksom utbudet av leksaker, jag tror det […] 
Inomhusleken där styr materialet rätt mycket och miljön, rum, miljöerna hur de är. Ute så 
försvinner ju det och då blir det också en annan typ av, där de kan använda sin fantasi, kreativitet 
på ett helt annat sätt liksom, ja, och även använda sig av varandra så att säga och då är det oavsett 
kön. 

 

Utemiljön sågs istället av majoriteten av förskollärarna som könsneutral, då den i de flesta fall 

inte innehåller traditionella leksaker. 

Eftersom vi är i skogen och det inte finns något speciellt, vi har oftast inte med oss leksaker och 
så, så där är det ju… där kan man leka vad som… man kan göra allt i princip. Där finns det ju inga 
grejor som är köns, utan där är ju allt, så det är ju det bästa vi har, med ute. 

 

Detta såg vi även i våra observationer då leken i utemiljön inte innehöll särskilt mycket 

lekmaterial i form av traditionella, könskodade leksaker. Medan leken i innemiljön ofta 

kretsade kring rummens tilldelade lekmaterial. 

Trots att majoriteten av förskollärarna anser att utemiljön ger den största möjligheten till 

könsintegrerad lek, förespråkar ändå två av förskollärarna en mer tillrättalagd utemiljö.    

 Just nu känns det inte som att vi har någon utemiljö, om jag bara tittar nere hos oss då så har ju vi, 
vi har ju börjat med att försöka få igång ett litet café [...] Ja, allt som man kan leka med inne kan 
man ju faktiskt leka med ute. 

 

Ovanstående förskollärare uttrycker att hon för tillfället inte tycker att de har någon utemiljö 

men att de försöker utforma en med mer beständigt material som ska hålla i alla väder. Vi 

tolkar det som att hon vill se en mer tillrättalagd miljö även ute i form av rum liknande de 

som finns inne på avdelningen. Likaså ser den andra förskolläraren möjligheterna till barns 

könsintegrerade lek i en mer tillrättalagd utemiljö.  
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Nej, där ser jag bara möjligheter i och med att vi har ju lyft ut och har en typ av hemvrå, dockvrå 
där ute så att där kan man liksom laga sin mat och där kan man leka att man är en familj. Och sen 
så har vi det här med gungorna, rutschkanan vi har den här ytan att, att bygga upp en egen 
hinderbana där ute, och det känns som att det bara är möjligheter för barnen och leka 
könsintegrerat. 

 

5:3 Lekmaterialets inverkan 

Här nedan skildras förskolans lekmaterial, vad det har för betydelse för den könsintegrerade 

leken och hur förskollärarna tänker om dess placering och mängd. 

  

5:3:1 Lekmaterialets placering 

Något som alla förskollärare är rörande överens om är att lekmaterialets placering har en stor 

del i möjligheterna till könsintegrerad lek. Blandas lekmaterialen i rummen ökar det 

chanserna till en mer könsintegrerad lek då både flickor och pojkar kan hitta något som 

intresserar dem att leka med.  

Vi försöker väl tänka lite så, ”ja men stoppa in verktyg i dockvrån då”, så ser du ju att det blir en 
helt annan typ av, det blandar upp sig då rent automatiskt, beroende på hur du sätter leksakerna, 
hur du sätter, ja hur du skapar miljön så att säga. Och vi har försökt tänka att det ska liksom inte 
vara något typiskt tjejigt, killigt, uppdelning så.     

 

Även om förskollärarna är överens om detta, skiljer de sig åt i fråga om hur de tänker att det 

blandade lekmaterialet ska påverka möjligheterna till könsintegrerad lek. En del försöker 

bortse från leksakernas könskod och finna lekmaterial som tilltalar båda könen att leka med.  

Jag kan tycka att vi, vi kanske inte har tänkt liksom i första hand att, det här ska främja den 
könsintegrerade leken, så tror jag inte att vi har tänkt. Men vi har tänkt till vad gäller just det här 
med tjejer och killar och att det ska inbjuda alla barn oavsett, liksom vilket kön de har. 

 

Andra plockar in material som kan locka in det kön som för tillfället är i minoritet i rummet.  

Vi har märkt också det här med, nu har vi inte riktigt fått igång vår ateljé som vi känner för, men 
vi märker att förra avdelningen när vi fick igång den lite mer och det var också ett sådant här ställe 
där bara flickorna var först. Men sen när vi fick lite mera material i form av kartonger och flaskor 
och lite sådant material, då var det väldigt spännande för pojkarna att komma in och konstruera 
också […] Beroende på vad det finns för material så kom ju, så lockar man in olika grupper, så här 
då. 
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En annan förskollärare anser att lekmaterialet tidigare krävde mer finmotoriska färdigheter, 

vilka hon menar utvecklas tidigare hos flickor än pojkar, men att en förbättring har skett 

genom att förskolan har tagit in annat rejälare och större lekmaterial, som tilltalar pojkar mer. 

Men trots ett införande av annat lekmaterial menar hon att det fortfarande är mycket av 

gammal tradition kvar i förskolan när det gäller lekmaterial och att det tilltalar flickorna mer 

än pojkarna. En förskollärare tar också upp att det är viktigt att barnen får använda 

lekmaterialen i alla rum för att kunna leka alla lekar överallt, men att det vid städningen ska 

placeras på sin plats.   

 

5:3:2 Mängden lekmaterial 

Lekmaterialets betydelse för den könsintegrerade leken påverkas också av mängden 

lekmaterial. Några förskollärare i intervjuerna vill se ett minskande av lekmaterial inne, då de 

anser att det skulle gynna den könsintegrerade leken mer. 

Hamnar du, stoppar du ut en grupp av tio barn ut i en skog, så händer det någonting. Jag menar där 
inbjuder miljön till lek på ett annat sätt, och där de, precis som jag sa då, att då skapar de lekar 
tillsammans istället av det materialet som finns. Och där finns det material till alla och lika mycket 
till alla. Inomhus så blir det, kan man bli väldigt fokuserad kring just den här bilen eller kring just 
den här dockan.    

 

Medan andra förskollärare vill se ett ökande av lekmaterial både inne och ute för att kunna 

främja båda könens intresse och på så sätt bidra till en större möjlighet till könsintegrerad lek. 

De vill också med ett ökande av lekmaterial kunna fånga upp barnens intressen men påpekar 

att ekonomin ofta stoppar detta. 

Det är slitet och det saknas material man skulle vilja ha mer och ösa in, alltså när man ser att nu är 
det det här som är på gång så skulle man ju vilja ha någonting som man kan stoppa in så. 
 

Sen är det ju också, lite kan jag känna att ekonomin sätter lite käppar i hjulen för oss många gånger 
när vi har tänkt saker, någonting som vi skulle vilja göra då eller något sådant där, så finns det inte. 
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5:4 Pedagogernas/Barnens inverkan 

Förskollärarnas medverkan, förhållningssätt och makt påverkar också möjligheterna till den 

könsintegrerade leken, vilket nedan beskrivs genom några citat av förskollärarna. Även 

barnens egen påverkan till den möjliga könsintegrerade leken tas upp och belyses av några av 

förskollärarna. 

 

5:4:1 Den aktiva förskolläraren 

Alla förskollärare är överens om att det är viktigt att de är aktiva i barnens lek, för att på så 

sätt kunna påverka att den könsintegrerade leken ska kunna få en större plats. De menar att de 

kan skapa förutsättningar, vara medupptäckande och komma med idéer. 

Jag ser ju att det är viktigt, alltså att jag är viktig som ett redskap. Jag måste se och vara med och 
ge förutsättningar, känner jag. 

 

Jag själv som pedagog är väldigt aktiv, väldigt mycket medupptäckande pedagog som är med 
barnen väldigt mycket och där ser ju jag att är jag med, går jag in i en lek eller i en, någonting då, 
någonting som händer så är det ofta att då är det väldigt könsintegrerat kan man säga […] kan föra 
leken vidare, ge dem input, ja små detaljer som kanske för leken vidare, en fråga, en lite grej[…] 
Så där kan jag säga att det blir väldigt könsintegrerat när en vuxen går in i en lek. 
 

Man får komma med idén, inte serva dem kanske eller så, men att komma på idéerna […] En 
närvarande vuxen är alltid att föredra, absolut, men man måste vara närvarande fast på distans 
ibland. Det är lite så där tvetydligt hur man ska göra och hur mycket man ska gå in liksom och 
styra upp det.   

 

Precis som det sägs i ovanstående citat kunde vi se när vi observerade i både innemiljön och 

utemiljön på förskolorna, att pedagogerna kunde påverka och vara med och styra barnens 

lekar. Detta genom att bara sitta och vara synlig eller genom att vara mer aktiva i lekarna. 

Särskilt tydligt såg vi det, då en av förskollärarna gick in och styrde upp en lek för att 

motverka tre pojkars ”felaktiga” användande av ett lekmaterial. Det kom inte bara att resultera 

i att användningen av lekmaterialet blev ”rätt” utan att även flickorna blev inbjudna i leken 

och på så sätt blev leken mer könsintegrerad. Dock kunde vi se att när förskolläraren sedan 

försökte lämna leken bröts leken upp och barnen skingrades till andra aktiviteter.  
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Detta visar, precis som en av förskollärarna i citaten ovan också vill poängtera, att de har en 

väldig makt när det gäller att kunna påverka barnen. Hon menar att det till och med kan 

kännas lite otäckt att ha så mycket makt. En annan förskollärare påpekar dock att hon kan 

uppleva en skillnad i att vara aktiv ute och inne i barnens lekar. 

Och även ute för det är ju ännu mer att man inte är aktiv, alltså det är ju svårare att vara aktiv, gå in 
och vara aktiv i en grupp när man samtidigt ska ha överblick över de andra ute. Så det kanske är 
ännu mer tydligt att det visar sig att man leker mera, ja rent killar och flickor ute, för att vi inte kan 
vara aktiva på samma vis. Inne kan vi ju vara aktiva och det märker vi ju, sätter vi oss ner så får vi 
oftast en stor skara barn runt omkring oss […] Det är ju viktigt i allt vi gör, vår roll, så att man är 
medveten.  

 

5:4:2 Förskollärarnas förhållningssätt 

Att tänka och vara medveten om sitt förhållningssätt är något som alla förskollärarna tar upp. 

De vet att det de säger eller uttrycker på annat sätt till barnen kommer i detta fall att påverka 

barnens tankar om det andra könet och könsintegrerad lek.  

Det är ju i sådana fall vi som är hinder, tror jag mycket. Vi vuxna, hur vi pratar med barnen och 
hur vi, jag tror att det är så […] Ja, jag ser ju att jag måste ju tänka mig för och verkligen tänka på 
vad jag säger till barnen, så jag inte spär på det här köns, a, typiska. 

 

En annan förskollärare uttrycker det som att alla bär på en ”ryggsäck” innehållandes olika 

värderingar vad gäller kön och genus, men hon menar att det är viktig att kunna släppa det 

och vara professionell på jobbet. 

Vi skulle säkert kunna göra det mycket, mycket mer, men det gäller att vara medveten om att man 
har det med sig, för alla har ju sin egen ryggsäck. Alltså jag är ju också tjej… så är det ju. Jag är ju 
uppvuxen på ett speciellt sätt, jag har mina värderingar och de kan jag ju inte bortse ifrån, men här 
på jobbet måste jag ju också vara ett proffs. Och då måste jag tänka på det, det måste finnas med.     

  

Några av förskollärarna anser också att det är viktigt att de kan prata med, och ifrågasätta 

varandras handlande. 

Ja det är det ju och jätteviktigt att man tänker, alltså många gånger så gör man ju eller använder 
tonfall och allt sådant här som man inte tänker på men det är jätte viktigt att, a, kunna, inte vara 
rädd för att höra vad kollegorna säger heller. Utan att vi kan liksom säga till varandra också, det är 
jätte viktigt.   

 

Vi tänker ju på vad vi säger och vi kan säga åt varandra, om jag råkar säga någonting till ett barn 
då som är väldigt, så kan ju en annan pedagog säga till mig, eller tvärtom. Att vi har det, det är 
viktigt att, för ibland, ibland kan man ju bita sig i tungan, det är ju så lätt och ha förutfattade 
meningar. Och sen, a men gud hur tänkte jag nu, det är ju jätte viktigt att vi säger till varandra. 
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Att pedagoger säger något som upprätthåller de könsstereotypa rollerna är något som vi såg 

en del av under våra observationer, det kunde vara sådant som olika kommentarer och uttryck 

när det gällde barnens lekar och hur de lekte. I citaten nedan anser två förskollärare att det 

ibland kan vara svårt att vara en förebild för barnen då det gäller att bryta de könsstereotypa 

rollerna.  

Ja, det är ju att man föregår med gott exempel själv, att man deltar just i till exempel bygg, att man 
är med och bygger och att man ger dem andra material och förser med annat sätt och man kan 
liksom själv, vad ska man säga… man helt enkelt använder sig själv som verktyg […] Nu är det 
svårt för vi har ju inga manliga förskollärare på den här förskolan, så vi har ju ingen sådan förebild 
för killarna eller tjejerna heller för den delen. 
 

Bygg har ju liksom varit lite kill… men att jag då går in och visar liksom att man kan leka som tjej 
här med och det är jätteroligt… likaväl som jag måste fastän det är svårare och göra det i dockvrån 
då, för jag är ju inte kille, där måste jag ändå försöka tala om att det är lika acceptabelt att leka här 
som kille, men där har vi ju en svårare roll när vi bara är tjejer eller ja, tjejpedagoger. 

 

Dock kan vi genom de observationer vi gjorde se att pedagogerna har otroligt stora 

möjligheter när det gäller att påverka barns möjligheter till könsintegrerad lek trots bristen på 

manliga pedagoger. Bara genom att pedagogerna engagerade sig i barnens lek så intresserade 

detta både flickor och pojkar och då var det oavsett pedagogens kön och vilken könskod leken 

eller lekmaterialet hade.     

 

5:4:3 Barnens egen inverkan på könsintegrerad lek 

Även barnen själva påverkar möjligheten till den könsintegrerade leken. Under våra 

observationer kunde vi ganska ofta se att barnen valde att leka med samma föremål som 

kompisen valde, oavsett om kompisen var av samma kön, vilket var vanligast, eller av det 

motsatta könet.  

Sen är det så klart att jag menar att de kan ju påverka varandra med, är det så att kompisen ska gå 
och göra, vill göra en viss grej, ja men då är det lätt att hänga på sin kompis då för att han vill vara 
med henne eller mycket så, givetvis. 

 

Något annat som observationerna visade var att maktfördelningen mellan barnen många 

gånger spelade in i leken då det gällde möjligheten till könsintegrerad lek. Det visade sig att 

det eller de barn som startat en lek, vilka ofta var av samma kön, hade makten över vilka som 



   

23 

 

fick vara med och vad som sågs som accepterat beteende. Makten kunde också fördelas till 

det kön som var mest representerat i leken, om leken startade könsintegrerad. 

En annan förskollärare menar att det är viktigt att man värnar om barnens möjlighet att leka 

med barn av samma kön, samtidigt som man värnar om den könsintegrerade leken.  

Deras lekkrets blir ju mycket större om man inte hindras av könen, när man har bägge könen att 
leka med, så att det är ju något som man värnar om och sen så måste man ju värna om den andra 
leken också. Att flickorna måste ju få leka med flickorna och pojkarna måste någon gång och få 
vara pojkar om dem, om de önskar den leken så måste man även värna om den. Så att det är ju två 
lekar som man liksom får värna om för att det är ju helt klart skillnad på lek.  

 

5:4:4 Könsstereotypa lekmönster 

En förskollärare menar att det finns en skillnad mellan pojkars och flickors lekmönster och att 

det kan påverka möjligheterna till könsintegrerad lek. 

Tjejerna har ju mer, eller flickorna om man säger så. Flickorna har mer skapande lek, mer 
stillasittande och skapande teater, uppträdande, den typen av lek och pojkarna har ju mer 
fantasirörliga lekar, byggkonstruktioner om man säger så. Oftast är det så liksom att, men det är ju 
inget man liksom kan dra, så här är det […] När de leker könsintegrerat? Nä, då blir det liksom 
allt! Då är det allt, då är det teater, byggkonstruktion, skapande, då blir det liksom alltihop in i 
varandra beroende på vilka barn det är liksom.    

 

Förskolläraren i citatet ovan menar också att pojkarnas lek kräver mer rekvisita och större ytor 

för att kunna utöva sina lekar på, men påpekar att det är sådant som de inte kan rå på för att 

det fattas ekonomi och ytor. En annan förskollärare ser också en skillnad i pojkar och flickors 

lekmönster, men hon ser ändå möjligheten att deras lekar kan mötas ändå.  

Sen är det ju lite vad leken bjuder in till, alltså hur miljön ser ut. Här har det ju varit mycket 
bygglekar och det är en lek som funkar oavsett och där kan det vara både tjejer och killar fast de 
bygger olika när man tittar på vad de bygger. Tjejerna bygger gärna djurparker och killarna har 
kanske mer torn, hus, byggnader på det sättet. Men de kan ju ändå bygga ihop men de har olika 
syften med sina byggen. 

 

Under en av våra observationer sågs just detta, att två lekar med samma lekmaterial men med 

olika syften, kan föras samman och bli en lek. Just denna lek var med lego, där en pojke lekte 

en lek och två flickor lekte en annan bredvid varandra, efter en stund sammanfördes deras 

lekar och alla tre fortsatte att leka den nya leken, fortfarande med samma lekmaterial. 
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5:5 Barnen positioneras och positionerar sig  

Här nedan vill vi lyfta fram barns positionering i förskolans miljö och den könsintegrerade 

leken. Detta gör vi genom att vi ser på vårt resultat utifrån diskurspsykologin och dess 

begrepp; positionering, diskurs och kategorisering. Med denna teoris utgångspunkt, att 

fenomen bara får mening genom diskurser som aktualiseras i specifika kontexter, har vi funnit 

tre kontexter inom förskolans miljöer där diskurser ger mening åt den könsintegrerade leken. 

Dessa är; lekmaterialet, utemiljön/innemiljön och pedagogerna/barnen. 

Den kontextuella faktorn pedagogerna/barnen, då främst pedagogerna, är den som är tydligt 

avgörande för vilka diskurser som inverkar mest på barnens könsintegrerade lek. Eftersom de 

har makten och därmed möjlighet att aktualisera diskurser kan de positionera barnen genom 

sitt förhållningssätt, lekmaterialet och utformningen av miljön. Som det framkommer har 

pedagogerna möjligheten att styra över hur lekmaterialet inverkar på barnens lek genom att 

exempelvis placera lekmaterialet på ett visst sätt. Flertalet av förskollärarna anser att en 

blandning av lekmaterialet positionerar barnen på sätt där könstillhörigheten inte blir primär, 

vilket då kan öka möjligheterna för barnen att leka könsintegrerat. Studien visar dock på en 

skillnad gällande blandningen av lekmaterialet, där en del av förskollärarna anser att det ska 

finnas lekmaterial som tilltalar båda könen och därmed bortser de från de könskoder som 

diskurser om kön laddar lekmaterialet med. Medan andra vill plocka in lekmaterial som kan 

locka in det könet som är i minoritet, vilket dock gör att lekmaterialets könskoder 

upprätthålls. Förskollärarna uttrycker också att det är viktigt att vara medveten om sitt 

förhållningssätt gentemot barnen för att inte spä på de könsstereotypa kategoriseringar som 

positionerar barnen tydligt utifrån könstillhörighet och på så sätt upprätthålla dessa 

kategoriseringar.  

I den kontextuella faktorn pedagogerna/barnen är inte bara pedagogerna upprätthållare av 

könsstereotypiserande diskurser, även barnen aktualiserar dem. Observationerna visade att 

barnen upprätthåller dessa kategoriseringar genom att oftast positionerar sig som deltagare i 

lekar med lekkamrater av samma kön. Observationerna visade också att barnen positionerades 

av varandra och då i regel av de barn som startat leken och hade makten över deltagandet. 

Detta var något som skedde mest i utemiljön då barnens lek är mer social där, då de använder 

varandra mer i leken än jämfört med i innemiljön där lekmaterialet används mer. Många 

förskollärare uttryckte att lekmaterialet har en större del i innemiljön eftersom den innehåller 
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mer lekmaterial och på så sätt inverkar mer på barnens lek. Utemiljön däremot ansåg 

förskollärarna var en mer könsneutral miljö då förekomsten av lekmaterial inte var så stor och 

på så sätt inte positionerade barnen könsspecifikt i lika stor grad som innemiljön.  

Som förskollärarna själva framhåller i studien har de genom att vara aktiva och medvetna i 

barnens lek möjligheter att inverka på den könsintegrerade leken i de tre kontexter. De menar 

att de genom att vara aktiva och medvetna kan positionera barnen på ett sätt som skapar 

förutsättningar i de olika kontexter där diskurser som reglerar den könsintegrerade leken 

aktualiseras.        

 



   

26 

 

6 Diskussion 

Här nedan kommer vi att diskutera och problematisera resultatet, de metoder och den teori 

som vi har använt för att nå fram till resultatet och uppnå vårt syfte, samt ge förslag på vidare 

forskning. Resultatdiskussionen kommer att presenteras utifrån de återkommande tre teman, 

under vart och ett av dessa teman analyserar vi dess funktion i termer av möjligheter och 

hinder för den könsintegrerade leken. Likaså kommer vi att analysera resultatet utifrån teorin.  

  

6:1 Resultatdiskussion  

Som vi tog upp i början av denna studie har fokus på genus varit återkommande under hela 

vår lärarutbildning men inte med fokus på den könsintegrerade leken. Efter att ha analyserat 

resultatet kan vi se en medvetenhet hos förskollärarna angående genus men inte angående den 

könsintegrerade leken. Ändå vill vi påstå, efter att ha gjort denna studie, att den kan utgöra en 

viktig del i arbetet med att öka förståelsen för de båda könens olikheter. Som Ärlemalm-

Hagsér (2008) menar kan leken också användas med ett pedagogiskt syfte och då genom att 

pedagogerna stödjer och deltar i barnens lek. Vi har genom vårt resultat kommit fram till att 

den största möjligheten till barns könsintegrerade lek, finns i miljöns innehåll i form av 

lekmaterial, pedagoger och andra barn. Dock kan dessa faktorer också vara de största hindren 

för den könsintegrerade leken. Denna problematik är det som kommer att analyseras i texten 

som följer.  

Varken vi, efter våra observationer, eller förskollärarna vi intervjuade anser att verksamheten 

på deras avdelningar präglas av könsintegrerad lek, även om sådan lek ändå förekommer i 

mer eller mindre utsträckning. Flertalet förskollärare framhåller att barnen leker mest pojke - 

pojke och flicka - flicka, men samtidigt betonas det av förskollärarna att barnen inte uttrycker 

någon motvilja mot det andra könet, utan att det är lekintresset som styr barnens val av 

lekkamrat. Ärlemalm-Hagsér (2008) och Eidevald (2009) tar också upp detta val i den 

tidigare forskningen, att barnen i deras studie väljer lekkamrat av samma kön och att det beror 

på att pojkar och flickors lek ser olika ut, pojkars lek är mer fysisk och kräver större ytor 

medan flickors lek är lugnare och sker i mindre grupper. Dessa olika lekmönster menar vi gör 

att möjligheten till könsintegrerad lek hos barnen ofta uteblir på grund av att de söker sig till 

barn med samma lekintresse, vilket ofta resulterar i lekar med samma kön. 
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6:1:1 Utemiljön/innemiljön 

I resultatet har det framkommit att utformningen av miljön kan ses både som en möjlighet och 

ett hinder för barns könsintegrerade lek. Speciellt innemiljön med sina på förhand 

färdiginredda rum har poängterats av förskollärarna som den miljö som kan ses som det 

största hindret i detta. Att komma till en på förhand inredd miljö menar vi utifrån vår studie 

kan göra det svårt för pedagogerna att tänka i nya banor. Kommer de istället till en helt 

oinredd miljö tvingas de att möblera den och förhoppningsvis tänka till vad gäller miljöns 

möjligheter till könsintegrerad lek. Som Davidsson (2008) menar har tidigare forskning visat 

att förskolans rum är laddade med både sociala och kulturella regler som begränsar eller 

öppnar upp för vad ett barn kan göra i ett rum. Likaså uttrycker Skolverket (2005) att 

lokalernas utformning sätter ramar för det pedagogiska arbetet. Att pedagogerna får en chans 

att från början själva utforma innemiljön menar vi kan påverka rummets betydelse och 

motverka ett upprätthållande av ett rums tydliga könskod, att det bara tilltalar det ena könet 

och på så sätt hindrar en könsintegrerad lek.  

Miljöns könskod motverkas även i utemiljön då resultatet visar att mängden lekmaterial får 

betydelse för den könsintegrerade leken. Vi menar att det är rimligt att se det som att leken 

blir mer social genom att barnen använder varandra mer än leksaker, vilket leder till en större 

möjlighet för den könsintegrerade leken att få en större del i verksamheten. En problematik i 

den tidigare forskning som vi har presenterat gällande utemiljön är om respektive kön 

stimuleras av utemiljön eller om det bara är det ena könet som stimuleras (Sandberg & 

Vuorinen 2008). Denna problematik kunde vi även se i våra observationer då båda 

förskolornas utegårdar tilltalade pojkarnas lek mer med sina stora ytor och rörelsemöjligheter 

än flickornas. Dock kunde vi se att den ena förskolan försökte tillgodose även flickornas 

lugna och relationsbetonade lek genom att plocka ut ”hemvrån”.  

Det vi frågar oss är om detta leder till en mer könsintegrerad lek eller om det ökar klyftan 

mellan pojkar och flickors gemensamma lekar. Vi menar att en så könsneutral utemiljö som 

möjligt ändå är att föredra för att gynna den könsintegrerade leken då denna miljö inte 

innehåller könskoder som begränsar barnens lek. Vi anser att den könsneutrala utemiljön 

inbjuder till mer könsintegrerad lek genom att lekmaterialet får fler användningsområden och 

inte är styrt till ett av könens lek. Vi vill med detta inte påstå att denna miljö alltid resulterar i 

en könsintegrerad lek. Som Sandberg och Vuorinen (2008) menar så är inte utemiljön alltid 
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könsneutral utan ofta ser man att makt och handlingsutrymme skiljer sig åt mellan könen. 

Men vi menar ändå, utifrån vår studie, att den könsneutrala utemiljön ger större möjligheter 

till den könsintegrerade leken.  

 

6:1:2 Lekmaterialet 

Trots ute- och innemiljöns påverkan på den könsintegrerade leken menar förskollärarna att 

lekmaterialet i dessa miljöer har en större betydelse, vilket vi uppfattar beror på att 

verksamheten till stor del innehåller och bygger på en stor mängd lekmaterial. För att utnyttja 

den stora mängden lekmaterial till att möjliggöra en könsintegrerad lek hos barnen behöver 

pedagogerna se till barnens lekmönster. Som vi i observationerna, förskollärarna i 

intervjuerna och den tidigare forskningen vi presenterat tar upp så ser barnens lekmönster 

olika ut mellan flickor och pojkar. Då detta har uppmärksammats av förskollärarna har de 

försökt att få de olika lekmönstren att mötas. Detta genom att blanda lekmaterialen i miljöerna 

så det tilltalar båda könens lekintressen. Precis som rapporten Jämställd förskola – om 

betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75) 

beskriver så menar vi att denna blandning av lekmaterial kan locka barnen till en mer 

könsintegrerad lek. Att barnen leker i samma miljö, har en möjlighet att leka med allt 

lekmaterial och se varandra, anser vi öppnar för att deras lekar kan bli en gemensam lek.  

Som Nordin-Hultman (2004) tar upp så inbjuder vissa lekmaterial barnen till att inta mer eller 

mindre stereotypa könsroller, vilket också understöds av att förskolans rum ofta är inredda för 

en viss typ av lek. Skulle pedagogerna inte blanda lekmaterialet på förskolan bedömer vi att 

det skulle kunna hjälpa till att upprätthålla uppdelningen som upprätthålls av de könskodade 

lekmaterialen och på så sätt motverka den könsintegrerade leken. Detta är en del i varför vi 

uppfattat att lekmaterialet har en så stor betydelse för den könsintegrerade leken. En annan del 

är mängden lekmaterial, där studiens resultat förespråkar både lite och mycket lekmaterial 

som en möjlighet till en könsintegrerad lek. Frågan blir då vad det är som gör att både lite och 

mycket lekmaterial gynnar den könsintegrerade leken. Vi menar att det kan bero på 

pedagogernas sätt att använda sig av lekmaterialet, hur pedagogerna med eller utan 

lekmaterialets hjälp uppmuntrar till en könsintegrerad lek. Precis som lekmaterialet med sina 

könskoder kan gruppera barnen i flickor och pojkar kan pedagogen upprätthålla dessa 



   

29 

 

grupperingar eller motverka dem genom en medvetenhet kring lekmaterialets påverkan till 

den könsintegrerade leken.       

 

6:1:3 Pedagogerna/barnen   

I studien har det framkommit att pedagogerna har en viktig del i hur stor plats den 

könsintegrerade leken får i verksamheten. Detta har uppmärksammats genom att 

förskollärarna själva har gett uttryck för att de kan skapa förutsättningar, vara 

medupptäckande och komma med idéer. Likaså har det uppmärksammats att deras 

förhållningssätt gentemot barnen blir en möjlighet eller ett hinder för barns könsintegrerade 

lek. Detta blir intressant för studien i och med att pedagogerna i princip kan påverka allt med 

sin makt, vilket också påpekades av en förskollärare under intervjuerna. Vi menar att det är 

viktigt att pedagogerna utnyttjar denna makt på rätt sätt genom att vara aktiva i barnens lekar 

och uppmuntra till en könsintegrerad lek. Vidare har vi uppfattat att ett bra sätt att främja 

genusarbetet är, att man som pedagog hjälper till att skapa många samspel mellan könen och 

då framförallt i leken. Även i den tidigare forskningen visar sig pedagogers aktiva 

uppmuntran resultera i en mer könsintegrerad lek (Knutsdotter Olofsson 1999).  

Under våra observationer kunde vi emellertid se en skillnad i pedagogers aktiva medverkan i 

barnens lek, denna skillnad menar vi beror på barnens ålder. Då ena förskolan var en 

syskonavdelning med barn i åldrarna 2-5 år, kunde vi se en större aktivitet hos pedagogerna 

där än på den andra förskolan med enbart 5-åringar. På ett sätt är denna skillnad ganska 

självklar eftersom äldre barn oftast är mer självständiga, men samtidigt så anser vi utifrån 

våra observationer att en stöttning från pedagogerna, oavsett ålder på barnen, öppnar upp för 

fler möjligheter att leka mer könsintegrerat. Även i vilken miljö pedagogen befinner sig i 

påverkar deras möjlighet att vara aktiv, som en pedagog uttrycker så måste de ute, ha en 

överblick över alla barn vilket gör det svårt att vara aktiv i några få barns lek. Medan hon 

menar att denna problematik inte finns i samma utsträckning i innemiljön. Varför 

förskolläraren inte ser denna problematik inomhus är inget som framkommer i intervjun, 

därför frågar vi oss om det inte är svårare att ha en överblick inne på grund av indelningen av 

rum medan utemiljön med sina öppna ytor lättare kan ge en snabb överblick. Detta trots att 

man som pedagog är aktiv i en lek. 
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För att gynna den könsintegrerade leken anser vi att det inte räcker med att vara en aktiv 

pedagog utan att det också är viktigt att som pedagog tänka på sitt förhållningssätt gentemot 

barnen. Som en förskollärare säger så är det viktigt att kunna vara professionell på arbetet 

trots den ryggsäck med olika värderingar som var och en bär med sig. Denna profession är 

också något som den tidigare forskningen framhåller som viktig, då den kan hjälpa 

pedagogerna att bryta mönstret där barnen ses som enhetliga grupper utifrån kön. En brist 

som den tidigare forskningen tar upp är att pedagogerna har svårt att se sig själva som en del 

av problemet. De vill hellre skylla på miljön och leksaker som det som minskar möjligheten 

till könsintegrerad lek (Eidevald 2009). Denna brist var inget vi såg i våra observationer eller 

intervjuer, snarare så uttryckte förskollärarna en medvetenhet och en ständigt pågående 

diskussion i ämnet förskollärarna emellan. De ansåg att en viktig del i deras förhållningssätt 

var att kunna prata med och kritisera varandra för att på så sätt bidra till en mer 

könsintegrerad lek.  

Förskollärarna i intervjuerna uttrycker att avsaknaden av manliga pedagoger i förskolan kan 

vara ett problem gällande den könsintegrerade leken. De anser att det är svårt att vara en 

förebild för pojkarna då de enbart är kvinnor på förskolorna. Ändå har vi genom våra 

observationer sett att pedagogerna har stora möjligheter att påverka barnens könsintegrerade 

lek. De kan verbalt visa acceptansen för pojkarnas användning av lekmaterial som är kodat 

som ”flickors” istället för att med hjälp av en manlig pedagog kroppsligen visa denna 

acceptans. Som den tidigare forskningen menar så ska de viktigaste faktorerna i arbetet med 

barn och genus vara pedagogernas förhållningssätt och deras pedagogiska skicklighet, inte 

deras kön.  

I den tidigare forskning vi presenterat menar Ärlemalm-Hagsér (2008) att den könsintegrerade 

leken även kan stoppas av barnen själva vilket vi också såg under våra observationer, där det 

visade sig att det fanns en makt barnen emellan som påverkade möjligheten till 

könsintegrerad lek. Det vi menar utifrån vår studie skulle kunna hjälpa barnen att hantera 

detta är pedagogerna, genom att pedagogerna är uppmärksammade på barnens maktutövande 

gentemot varandra. Det anser vi skulle kunna stärka det svagare barnets möjlighet till att 

fortsätta vara en del i en könsintegrerad lek. Trots den könsintegrerade lekens möjligheter 

menar vi och förskollärarna att barnen måste få välja själva med vem de ska leka och hur. 

Men samtidigt uttrycker en förskollärare att barnens lekkrets blir större om de inte hindras av 
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könen utan kan leka med alla oavsett kön. Här menar vi att det bör finnas en balansgång 

mellan barns könsintegrerade lek och samkönade lek men att en tyngdpunkt bör ligga på en 

uppmuntran till den könsintegrerade leken. Detta eftersom den samkönade leken mer 

självmant uppstår i och med att barnen själva ofta väljer lekkamrat av samma kön. 

 

6:1:4 Barnens positionerande  

I resultatet framkommer det att pedagogerna med sina många möjligheter att positionera sig i 

kontexterna kan motverka de könsstereotypa kategoriseringarna och på så sätt främja den 

könsintegrerade leken. I innemiljön anser vi att pedagogerna både kan positionera sig själv 

genom att vara aktiva i barnens lek och positionera barnen genom att ha en medvetenhet kring 

lekmaterialets betydelse för den könsintegrerade leken. Vi menar att lekmaterialets placering 

ständigt positionerar barnen genom dess könsstereotypa koder och beroende på hur 

pedagogerna väljer att placera lekmaterialet kan de inverka på barnens positionering och 

upprätthållandet av lekmaterialets könsstereotypa koder. Resultatet tillsammans med den 

tidigare forskning som vi har presenterat visar att en blandning av lekmaterialet hjälper till att 

positionera barnen på sätt som tillåter en mer könsintegrerad lek. Vidare menar vi också att en 

blandning av lekmaterialet inte upprätthåller de könsstereotypa kategoriseringarna utan 

istället utmanar dem.  

Inom diskurspsykologin ses jaget som något socialt och utan en fast identitet. Som resultatet 

visar använder barnen varandra mer i lekarna i utemiljön än i innemiljön där lekmaterialet 

ofta styr leken. Vi menar att detta gör leken i utemiljön mer social och därmed mer 

föränderlig, att ett och samma barn i ena stunden kan bli positionerad av sin kompis medan 

det i nästa stund kan välja hur det ska positionera sig. Detta menar vi med utgångspunkt i 

diskurspsykologin, beror på att barnen i leken inte ”hålls fast” av någon fast identitet. Därför 

anser vi att den sociala leken ökar möjligheten för en mer könsintegrerad lek. Dock finns 

fortfarande problematiken kvar, att de könsstereotypa kategoriseringarna kan upprätthållas 

genom att barnen väljer lekkamrat av samma kön. Det anser vi ger pedagogen en viktig roll, 

att med ett medvetet förhållningssätt och en aktiv inverkan fortsätta att arbeta för en mer 

könsintegrerad lek. 
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6:2 Metoddiskussion 

I vår studie var syftet att belysa relationen mellan miljön i förskolan och könsintegrerad lek 

och undersöka hur barnen positioneras och positionerar sig i förskolans miljöer samt den 

könsintegrerade leken. Vi anser att valet av metod har hjälpt oss att besvara våra 

frågeställningar och uppnå vårt syfte. Eftersom vi ville se denna relation med egna ögon och 

höra förskollärarnas tankar om hur de ser på detta, valde vi att använda både intervju och 

observation som metod. Hade vi bara använt oss av intervjuerna hade vi varit tvungna att helt 

förlita oss på förskollärarnas iakttagelser. En användning av de båda metoderna har istället 

gett oss en möjlighet att belysa studiens syfte från mer än ett perspektiv.  

 

I den insamlade empirin återkom de teman som vi fann i den tidigare forskning som vi har 

presenterat vilket gjorde att vi valde att även tematisera resultatet. Som Repstad (2007) tar 

upp så gäller det att inte snedvrida empirin med tematiseringen, vilket i vår studie skulle 

kunna ske eftersom vi har utgått från dessa teman när vi har sorterat empirin. Detta har gjort 

att vi har valt att ha med direkta citat för att på så sätt visa vad som verkligen har sagts och 

inte bara hur vi har tolkat det. Valet av att ha de tre teman som en röd tråd genom hela 

uppsatsen har inte bara gett arbetet en tydlig disposition utan har också hjälpt oss att begränsa 

vårt syfte och hålla det begränsat. Denna begränsning har gjort att viss empiri inte lyfts fram, 

då detta inte ämnar uppfylla vårt syfte. 

 

När det gäller observationerna var vår tanke att de skulle tillföra studien ett större djup, vilket 

de delvis har gjort, eftersom de gav oss en förförståelse för respektive avdelning och för 

intervjuerna. Genom att vi hade ett noggrant genomtänkt syfte och punkter som hjälpte oss att 

hålla blicken fokuserad under observationerna, gav de oss användbar empiri, dock inte i den 

utsträckning som vi från början hade tänkt oss. Då vi endast hade två tillfällen för observation 

gav de inte så stor empiri, vilket vi anser är anledningen till att intervjuerna får en större del i 

resultatet än observationerna. Att göra flera observationer hade kanske kunnat ge ett djupare 

resultat i studien. Vår observationsmetod ”den deltagande observatören” anser vi inte har 

inverkat på vårt resultat, då vi till stor del obemärkt kunde observera barnens lek. Vidare 

funderar vi på om ett större antal barn vid observationerna kunde ha gett ett annat resultat, då 
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båda avdelningarna hade ett stort antal frånvarande barn vid observationstillfällena. Kanske 

hade vi kunnat se andra lekmönster om antalet barn på avdelningarna hade varit som i 

normala fall. Vi undrar också om vårt val av ålder på barnen har kommit att påverka studien, 

då vi på den ena förskolan kunde observera en skillnad mellan de yngre och äldre barnens 

lekmönster. Som vi uppmärksammat tidigare så leker de yngre barnen mer bredvid varandra, 

vilket minskade antalet barn att observera på den förskolan. Hade barnen varit äldre så anser 

vi att vi hade fått en större möjlighet att vid observationerna se mer könsintegrerad lek. Vidare 

valde vi att inte göra en pilotstudie för observationerna då vi menar att den första 

observationen fungerade som ett test och då den gav oss empiri till studien fann vi ingen 

anledning till att ändra tillvägagångssättet inför den andra observationen.                

 

Informationen om intervjun skickades ut till förskollärarna med en kort presentation av vårt 

syfte och hur intervjun skulle gå tillväga. Detta för att ge dem en förförståelse och en 

förberedelse inför intervjun. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg för att på så 

sätt erhålla så spontana svar som möjligt. För att få ut det bästa möjliga av intervjuerna valde 

vi att göra en pilotstudie. Där framkom det att innebörden av begreppet könsintegrerad lek 

bör förklaras för respondenten, detta för att samtalet inte ska styra iväg till något annat än vad 

vår studie syftar till. Två av respondenterna uttryckte efter förklaringen av begreppet att de 

hade tänkt annorlunda gällande vårt syfte med studien. I och med att vi gjorde denna 

förklaring är vi medvetna om att den kanske ledde respondenterna i deras svar, men hade vi 

inte gjort detta val skulle kanske resultatet av intervjun inte blivit ämnat till vårt syfte och där 

med inte blivit lika användbart för vår studie. 

   

Intervju som metod fungerade bra då vi fick ut gott om empiri som var relevant för vår studies 

syfte. Ljudupptagning som verktyg vid intervjuerna anser vi har hjälpt oss att i vår studie ge 

en rättvis bild av respondenternas svar och på så sätt också ge en tillförlitlig analys. Som vi 

tidigare har tagit upp kan det finnas en problematik i att vara två som intervjuar, vilket vi har 

tagit hänsyn till genom att vid genomförandet av intervjuerna vara, en aktiv och en mer passiv 

intervjuare. Detta anser vi gjorde att respondenten inte kände sig i underläge. Dock upptäckte 

vi under bearbetningen av intervjuerna att en missuppfattning kan ha skett vad gäller 
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formuleringen av fråga 4 och 5 (se bilaga 3 och 4), då flertalet av förskollärarna kom in på 

lekmaterialet när frågan egentligen gällde inne- och utemiljöns arkitektur. Det i sin tur kan ha 

gett studieresultatet ett större fokus på lekmaterialet än vad det egentligen bör ha. Men och 

andra sidan kanske lekmaterialet ska ha detta fokus för att det har en stor del i miljön och 

därmed också inverkar på barns möjlighet till könsintegrerad lek. Under intervjuerna på 

förskola 1 upptäckte vi också att första delen i fråga 3 kan ha uppfattats som ett ifrågasättande 

av förskolans likabehandlingsplan. Då detta inte var vårt syfte med frågan valde vi att vid 

intervjuerna på förskola 2 ta bort denna del av frågan.  

 

Diskurspsykologin som teori och analysmetod har gett oss en ytterligare tolkning av vår 

studie och dess resultat. Enligt Davies (2003) kan en identitet aldrig ses som en slutprodukt 

utan den är en ständigt pågående social konstruktion som skapas, omskapas, positionerar och 

positioneras genom varje diskurs. Detta har gjort att vi anser att vi inte har generaliserat 

studiens resultat då det inte kan ses som någon slutprodukt utan att det är kopplat till de 

diskurser som aktualiseras på de utvalda förskolorna. Hade vi inte haft diskurspsykologin till 

hjälp i vårt uppsatsskrivande, menar vi att en jämförelse mellan de utvalda förskolorna hade 

kommit i fokus och då kanske framställt resultatet som något generellt. Vi menar också som 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) att någon fast sanning är svår att komma fram till, 

vilket har gjort att vi även har sett resultatet som en förståelse för de utvalda förskolornas 

diskursers påverkan på sanningen. För att ge läsaren en möjlighet att förstå och bilda sig en 

egen uppfattning om vår analys har vi valt att ha exakta citat från intervjuerna i resultatet. 

Därmed anser vi att resultatet och analysen blir mer genomskinlig och inte gör anspråk på att 

visa på en absolut sanning.   

 

6:3 Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Möjligheterna för den könsintegrerade leken anser vi är stora men resultatet visar att det inte 

är den leken som genomsyrar verksamheten. Vårt syfte var att belysa relationen mellan miljön 

i förskolan och könsintegrerad lek och vi anser att vi har belyst denna relation i vår studie, då 

den visar på att relationen innehåller både hinder och möjligheter för den könsintegrerade 

leken. Vår slutsats blir därmed att pedagogerna är de som har den största möjligheten till att 
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bestämma vilka diskurser i kontexterna som ska inverka på barns könsintegrerade lek och på 

så sätt också motverka de könsstereotypa kategoriseringarna av barnen. Studien visar också 

att pedagogerna med hjälp av sitt förhållningssätt, aktiva medverkan i barnens lek och en 

medvetenhet kring lekmaterialet kan bidra till förekomsten av könsintegrerad lek. 

Medvetenheten kring lekmaterialet menar vi handlar om hur det med sina könsstereotypa 

koder blandas i de olika rummen och på så sätt positionerar barnen så att en mer 

könsintegrerad lek möjliggörs. En annan möjlighet som både vi och förskollärarna förespråkar 

är utemiljön som med sin könsneutrala miljö får barnen att leka mer socialt, jämfört med 

innemiljön där lekmaterialet får en mer betydande roll och ett större fokus i barnens lek. 

Samtidigt som pedagogerna har de största möjligheterna är de också det största hindret för 

den könsintegrerade leken. Detta genom att de inte är aktiva i barnens lek eller är medvetna 

om sitt förhållningssätt och lekmaterialets inverkan på den könsintegrerade leken.  

 

Till vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att undersöka hur barnen ser på att 

leka med det andra könet, då vi enbart har fokuserat på förskollärarna och deras tankar kring 

ämnet. Vi har också en tanke att man skulle kunna göra en studie om hur könsintegrerad lek 

skulle kunna utgöra en del i arbete med likabehandlingsplanen och genus. Vår tanke är att den 

könsintegrerade leken tas an som en metod i barngruppen för att på ett konkret sätt arbeta med 

genus. Tillvägagångssättet skulle kunna vara att pedagogerna i barngruppen aktivt arbetar 

utifrån denna metod under en längre tid med ledning av forskaren. Detta kan sedan utgöra ett 

underlag för forskningen till att utvärdera om en förändring har skett i barnens och 

pedagogernas syn på genus.      
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