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Abstrakt   
 

Alexandra Bertilsson & Malin Stamming  

Samlek i utemiljön  

– Förskolebarnets lek i utemiljön ur ett genusperspektiv  

To play together in the outdoor environment 

– The preschool child's play in the outdoor environment from a gender perspective 

______________________________________________Antal sidor: 39 _________________ 

 

Enligt förskolans uppdrag ska verksamheten arbeta för att motverka traditionella 

könsmönstren. För att förskolan ska lyckas med detta krävs det att pedagogerna arbetar 

genusmedvetet både i inomhusmiljön och i utomhusmiljön. Barnen lär sig av den kultur och 

det samhälle de växer upp i vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Majoriteten av 

tidigare forskning som har inriktat sig på genus inom förskolan har fokuserat på barns lek i 

inomhusmiljön. Därför är det intressant och relevant för förskoleyrket med ökad kunskap om 

barnens lek utomhus ur ett genusperspektiv. 

 

Syftet med vårt arbete var att undersöka barnens lek på fyra förskolor ur ett genusperspektiv 

samt att kartlägga hur pedagogerna arbetar med genus under den fria leken utomhus. För att få 

svar på det har vi använt oss av de kvalitativa metoderna intervju och observation.  Resultatet 

av undersökningen visade att det finns både likheter och skillnader i barnens lek. En av 

faktorerna som påverkar leken kan vara genus, andra faktorer kan vara ålder, mognad eller 

intresse. De yngre barnen var mer benägna att leka över könsgränserna än de äldre. När det 

gällde de femåriga flickorna valde de ofta att leka i mindre grupper och med barn av samma 

kön. I skogen framkom inga tydliga genusskillnader i barnens lek. Pedagogerna på de fyra 

förskolorna var oeniga gällande hur de arbetar med genus. Majoriteten av dem framhöll att de 

tyvärr ser sig som vakter under utevistelsen men att de önskade att de kunde vara mer aktiva. 

En av pedagogerna poängterade att det viktigaste är förhållningssättet.  

________________________________________________________________________ 

Sökord: Genus, kön, jämställdhet, utomhusmiljön 

________________________________________________________________________ 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

En vanlig dag på förskolans gård kan enligt Kajsa Wahlström (2003) innebära att ”Flickor i 

sandlådan bakar kakor som de spar och vi får smaka på. Pojkar bygger bomber och granater 

som de hoppar på” (Wahlström 2003:3). Detta citat är ett av få stycken som berör barns 

utomhusvistelse i förskolan i Kajsa Wahlströms bok Flickor – pojkar och pedagoger. Enligt 

våra erfarenheter är lek med pinnar ett hett ämne på förskolornas gårdar. Om en pinne 

används som en röjsåg, lövblåsare eller som material till en koja är de ofta tillåtna. Men om 

pinnar däremot används som pistoler och svärd blir det ofta ett dilemma för pedagogerna som 

ska avgöra om de ska vara tillåtna eller inte. Vi har sett att det vanligtvis är pojkar som 

använder pinnarna som vapen och på så sätt är det oftast de som blir förbjudna att använda 

dem.  

 

Om man ser till förskolans verksamhet så tillbringas en stor del av ett barns tid på förskolans 

gård, enligt våra erfarenheter. De senaste åren har det varit en stor debatt angående genus och 

vilken påverkan miljön och pedagogernas bemötande har på barnen i förskolan. I debatten har 

fokus till största del legat på innemiljöns betydelse och dess utformning. Det som diskuterats 

är olikheter mellan könen och att olika rum är anpassade efter de traditionella könsmönstren. 
1
 

Bland annat Kristina Henkel (2006) och Johanna Nihlén och Sara Nilsson (2006) har 

visserligen forskat om barns lek i ett genusperspektiv med fokus på inomhusleken, men de tar 

däremot inte upp utomhusleken. Ett skäl till att vi vill undersöka barns lek i utomhusmiljö i ett 

genusperspektiv är för att det inte förekommer så mycket tidigare forskning inom ämnet.   

 

Enligt förskolans uppdrag ska pedagogerna ”motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98 rev 

2010:5). Förskolans jämställdhetsarbete kan därför inte enbart fokusera på arbetet inomhus 

utan måste även inkludera utomhusvistelsen.  Barnen vistas nästan dagligen ute på förskolans 

gård och därför är även den en viktig plats för barnens lek och identitetsskapande (Hellman 

                                                 
1
 Enligt Britta Olofsson (2007) så leker pojkarna till största del i byggrummet och kuddrummet medan flickorna 

håller till i dockrummet. Hon nämner även att det är mer accepterat att flickorna bryter de traditionella 

könsmönstren. 
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och Ärlemalm-Hagsér 2011). Efter att ha tagit del av tidigare forskning har vi fått en 

motsägelsefull bild av barns lek på förskolegården i genushänseende.  

 

 Enligt Anette Hellman och Eva Ärlemalm-Hagsér (2011) kan de inte se några tydliga 

skillnader i barns lek på gården beroende på deras kön. Enligt Wahlströms (2003) exempel 

om barns lek i sandlådan, som nämnts ovan, så kan genusskillnaderna framkomma även i 

barnens utelek. Dessa två exempel på barnens utelek visar att tidigare forskare är oeniga 

gällande genus. Är det pedagogernas bemötande eller den pedagogiska miljön som påverkar 

barnens lek och uppfattning av sig själva i genushänseende? Eftersom tidigare forskare inte är 

eniga om hur barns genus påverkar deras lek finner vi det därför intressant och relevant för 

vårt kommande yrkesliv, samt för övriga verksamma inom yrket, att undersöka hur barns lek i 

utemiljön gestaltas i förhållande till genus. Vi anser att förskolans verksamhet ska sträva efter 

att vara lika pedagogisk i utemiljön som i innemiljön. Därmed menar vi inte att barnen ska 

leka samma lekar i utemiljön som i innemiljön utan att det är pedagogerna som ska vara lika 

aktiva i barnens lek ute som inne. Barns genus formas i deras möte med andra, både 

människor och miljö. Därför anser vi att pedagogernas bemötande och utemiljöns utformning 

har lika stor inverkan på barnen som inomhusmiljön.  

 

1.2 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka barns utomhuslek ur ett genusperspektiv. Vi kommer att göra detta 

genom att fördjupa oss i hur pedagogerna ser på sin roll under utevistelsen samt hur de arbetar 

med genus i utomhusmiljön.  Vi har valt att undersöka detta ämne med utgångspunkt i hur 

fem förskollärare ser på uteleken i förhållande till genus. Syftet är också att tydliggöra 

eventuella skillnader och likheter i pojkar och flickors fria lek utomhus i förhållande till 

genus.  

 

1.3 Frågeställningar  

Våra frågeställningar är: 

*Vilka föreställningar har förskollärarna om den fria leken i utemiljön ur ett genusperspektiv 

och hur arbetar de med frågan? 

* Har barnens genus någon betydelse för deras val av lek utomhus och hur uttrycks i så fall 

detta? 
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1.4 Begreppsförklaring  
Under denna rubrik kommer vi att beskriva begrepp som vi anser vara centrala i de 

kommande kapitlen. Begreppen som beskrivs är kön, genus, jämställdhet, utemiljön och 

pedagog.    

 

Kön: Med kön menas det biologiska könet (Nihlén & Nilsson 2006). Begreppet de 

traditionella könsrollerna innebär att pojkar och flickor är olika och att det är ett ojämlikt 

maktförhållande mellan könen.  Pojkarna skulle därför anses ha högre status än flickor bara 

för att de är pojkar (Eidevald 2009).  

 

Genus: Med genus menas en persons kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är 

någonting människan fostras till genom det social system vi lever i och det kulturella arvet 

(Svaleryd 2003).    

 

Jämställdhet: Begreppet jämställdhet används i Sverige för att beskriva könens lika ställning 

(Skolverket 2005). Med jämställdhet menas att pojkar och flickor har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Det innebär även att alla oavsett kön har samma möjlighet att 

forma sitt eget liv (Tallberg, Broman 2009).  

 

Utemiljön: Med utemiljön menar vi alla miljö som är utomhus, både tillrättalagda lekmiljöer, 

skogs – och naturmiljö samt utomhus inne i städer (Cervin 2010).   

 

Pedagog: Med pedagog kommer vi i denna text att avse alla som arbetar med barnen i 

förskolan oavsett vilken utbildning de har. Både förskollärare och barnskötare kommer alltså 

att räknas som pedagoger.  
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2. Styrdokumenten  

Innan vi redovisar för tidigare forskning kommer vi i denna del redogöra för vad som 

framkommer i förskolans styrdokument om genus och utomhusvistelsen.   

 

Enligt 1 kapitel 8 § skollagen ska alla barn oberoende av kön ha tillgång till samma 

utbildning. Det är viktigt att pedagogerna i förskolan hela tiden arbetar för jämställdhet 

mellan pojkar och flickor i det dagliga arbetet på förskolan.  Pedagogerna på förskolan ska 

även diskutera med varandra hur de kan utforma den pedagogiska miljön för att undanröja de 

traditionella könsmönstren och stärka jämställdhetsarbetet. I förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 

2010 framgår det att pedagogerna ska arbeta för att ge pojkar och flickor lika stort inflytande 

över utformningen av förskolans verksamhet samt att de traditionella könsmönstren ska 

motverkas (Skolverket 2005).  

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

    (Lpfö 98 rev 2010:5)  

 

Alla vuxna i förskolans ska därför arbeta för att motverka de traditionella könsmönstren. 

Pedagogerna i förskolan har ansvar för att förskolan blir jämställd. Det som bland annat krävs 

för att förskolan ska bli jämställd är att pedagogerna både har teoretisk kunskap om 

jämställdhet och erfarenhet av att arbeta med det i barngrupper. Barnens könsidentitet 

utvecklas i förskoleåldern när barnet samspelar med andra, både barn och vuxna. Genom att 

förskolan ser till varje barns enskilda behov oberoende av kön så kan förskolan lägga en 

grund av jämställdhet ur ett samhällsperspektiv (Skolverket 2005).    

 

Pedagogerna som arbetar i förskolan ska även se till att barnen får möjlighet att leka det de 

själva har planerat både inomhus och i utomhusmiljö. Utomhusvistelsen i förskolan bör vara 

förlagd till både planerad lekmiljö och naturmiljö. (Lpfö 98 rev 2010).     
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3. Tidigare forskning  

I denna del kommer vi att ta upp tidigare forskning som är relevant för arbetet om genus i 

utomhusmiljön. Det kommer att handla om flickor och pojkars lek och om pedagogens roll.    

 

3.1 Flickors och pojkars lek 

Tidigare forskning har visat att flickor och pojkar generellt leker olika saker även om de är på 

samma plats. Enligt Henkel (2006) har forskning visat att flickor och pojkar sällan leker med 

varandra i förskolan. Även om flickor och pojkar befinner sig i samma rum finns det ofta en 

uppdelning mellan könen. Det finns även en stor skillnad på vad pojkar och flickor leker med 

för leksaker och detta är en skillnad som har ökat de senaste åren. Exempelvis förväntas 

pojkarna leka med olika transportmedel, till exempel bilar, samt verktyg som är förknippade 

med yrken som domineras av män. Flickor däremot leker mer med föremål som förknippas 

med det man gör i hemmet, exempelvis lagar mat och tar hand om barn (dockor).  Både SOU 

2004:115 och Eva Ärlemalm – Hagsér (2008) menar att det finns stor skillnad i vad barn 

leker. Pojkars lek innefattar ofta olika äventyrslekar med mycket fart och tävlingsinslag. När 

det gäller flickors lekstilar är de inte lika överens. Enligt SOU 2004:115 leker flickor 

fantasilekar, medan Ärlemalm – Hagsér (2008) däremot menar att flickornas lek mer präglas 

av vardagliga händelser exempelvis mamma, pappa, barnlekar. Wahlström (2003) lyfter även 

upp andra olikheter i barns lek. Enligt henne väljer flickor ofta att leka i närheten av någon 

vuxen och de leker gärna med bara en kompis åt gången. Pojkar däremot leker gärna i grupp 

och med distans till de vuxna (Wahlström 2003). Enligt tidigare forskning har det även 

framkommit att flickor är mer känslomässiga i sin vänskap och bättre än pojkar på att stötta 

och hjälpa varandra. Flickor ska även ha lättare för att lösa konflikter mellan varandra än vad 

pojkar har (Bridgman 2012). Även i frågan om hur mycket utrymme barnen tar så märks det 

enligt Anna-Marie Sandquist (1998) skillnad i pojkar och flickors lek. Pojkar tillåts ta mer 

utrymme än flickor både rumsmässigt och ljudmässigt i förskolan.  

 

Barnens val av lek kan man koppla till deras motoriska utveckling. Att flickor väljer mer 

finmotoriska lekar kan ha att göra med att deras finmotorik generellt utvecklas tidigare än 

pojkars. Även när det gäller grovmotoriska lekar så skiljer det sig mellan könen. Flickor väljer 

oftast lekar som tränar deras smidighet medan pojkar leker lekar som gynnar deras styrka och 

grovmotorik (Norén-Björn 1999). Anette Hellman (2010) beskriver att när barn leker på stora 

ytor där andra barn eller vuxna kan se dem är det svårare för dem att bryta sina traditionella 
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lekmönster och att de försöker leva upp till kompisarnas bild av dem. Exempelvis en pojke 

som alltid är tuff måste spela det även i en situation där han inte vill det för att han vill leva 

upp till de andras förväntningar (Hellman 2010).      

 

Redan i tidig ålder är flickor och pojkar medvetna om vad de ska förväntas tycka för att passa 

in i de traditionella könsmönstren. Ett exempel som tydligt visar detta är när två flickor på en 

förskolegård gungar med varandra  

 

”Ska vi gunga vårat högsta Lisa”, säger barnet bredvid Lisa. ”Jag kan detta, det är 

jag bra på”, säger Lisa och ställer sig upp på gungan, böjer knäna och tar fart. ”Har 

du såna stövlar som jag”, säger barnet mitt emot, ”jag har också såna rosa. Rosa är 

min finaste färg. Jag har fått ett par nya med Spiderman på, har din mamma köpt 

såna till dig också Lisa?” ”Ja”, säger Lisa, ”mamma har köpt det så jag inte bara ska 

ha rosa. Men Spidermanstövlar passar faktiskt bäst för pojkar tycker jag, jag tycker 

dom är fula, rosa är mycket finare”. ”Ja, det tycker jag också”, säger barnet mitt 

emot. 

    (Hellman 2010:14)  

 

Att flickor socialiseras till flickor och pojkar till pojkar har inte bara med samhällets påverkan 

att göra. I sitt sökande efter en könsidentitet blir leken ett viktigt verktyg som ger barnen 

mening och i den formar de sin syn av vad det innebär att ha ett visst kön (Paulsson & Öhman 

1999).   

 

3.1.1 Lek i utomhusmiljö 
Efter att ha tagit del av tidigare forskning så vi upptäckt att det inte finns så mycket forskning 

om genus i förhållande till barns lek i utemiljön. Vi kan däremot se att inomhusvistelsen är 

mer kartlagd. Dock går mycket av den forskning som har bedrivits om barns lek i förhållande 

till genus även att koppla till barnens utomhuslek, både när det gäller vilken påverkan 

pedagogerna och vilken påverkan miljön har på barnens val av lek. Redan i tamburen när 

barnen ska klä på sig för att gå ut kan skillnader mellan könen framträda. Enligt 

Christian Eidevald (2009) hjälper pedagogerna pojkarna utan att de ber om hjälp betydligt fler 

gånger än de hjälper flickorna. Ett exempel som tydligt bevisar att pedagogerna är mer 

inställda på att hjälpa pojkarna är Eidevalds (2009) beskrivning av en situation i kapprummet:   
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Förskollärare 1 går förbi Anna som sitter på golvet med jackan i knäet och säger: 

”Sätt på dig jackan nu Anna så går vi.” Nina ställer sig framför förskollärare 2 med 

sin jacka oknäppt. Förskollärare rättar till jackan så att Nina kan knäppa själv. 

Förskollärare 1 säger: ”Ta på dig jackan nu Anna så slipper du frysa.” Anna knäpper 

sin jacka samtidigt som förskollärare 2 vänder sig till Peter och frågar ”Behöver du 

hjälp med att knäppa?” ”Ja” svarar Peter och förskollärare knäpper jackan åt honom. 

Strax efteråt frågar förskollärare även Mikael: ”Ska jag hjälpa dig att knäpp din 

jacka med Mikael?” men innan han hinner svara får även han hjälp med att knäppa 

jackan.   

     (Eidevald 2009:135) 

 

Detta citat visar att pedagogerna är mer benägna att hjälpa pojkarna än flickorna med 

påklädning i kapprummet. Personalen på förskolan kan ibland uppfatta det som att de blir 

lättare om de först hjälper de ”stökiga” pojkarna, de som springer runt och hörs, bara för att 

pojkarna ska komma ut, så att övriga barn och personal kan få lugn och ro (Eidevald 2009). 

 

En stor del av ett barns tid på förskolan spenderar det på förskolans gård. Denna miljö 

beskrivs ofta som en plats där barnen kan få en fristad där fria individuella val präglar 

vistelsen. Enligt Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2011) påverkas dock barnen även i denna 

miljö av exempelvis material, miljön och andra barn. Det har även visat sig att de fria valen 

och de stora utrymmena både kan bidra till att de traditionella könsmönstren bryts (Norén-

Björn 1999) och till att barnen får större möjlighet att reta varandra (Ärlemalm – Hagsér 

2008). Eva Norén-Björn (1999) menar att vistelsen i utemiljö bidrar till att barnen blir mer 

fria och jämlika varandra. Norén-Björn (1999) beskriver även att lekar som traditionellt 

brukar klassas som ”pojklekar” får större utrymme utomhus. Ute får barnen leka i en mer 

tillåtande miljö där det är tillåtet att leka lekar som innehåller ”pangande” och fäktande med 

pinnar, kastande av saker samt springande och klättrande. Ett hinder för pojkarnas mer 

kaosartade lek kan vara att pedagogerna inte förstår att det ”bara är på lek” och förbjuder 

barnen att leka med pinnar inne på förskolans gård (Norén-Björn 1999).    

 

Att flickor och pojkar, som vi tidigare nämnt, leker i olika konstellationer och gruppstorlekar 

är något som även förekommer utomhus. Pojkar leker ofta i större grupper än flickor. Även 

när det gäller med vem barnen leker ser Norén-Björn (1999) skillnader mellan pojkar och 

flickor. Hon menar att pojkar väljer lek efter vad de själva vill leka och sen bildar en grupp 

med dem som leker likadant. Flickor däremot väljer först vem de ska leka med och 
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bestämmer sen gemensamt vad de ska leka. Regeringskansliet (2007) beskriver en 

undersökning som genomförts på en förskolegård. Undersökningen gick ut på att se vad som 

händer med de barn som var beroende av en viss leksak, exempelvis en cykel, för att få en 

viss status eller makt i gruppen. Undersökningen innebar att pedagogerna på förskolan tog 

undan alla lekredskap från gården. Enligt undersökningen ska resultatet ha visat att barnen 

lekte mer gränsöverskridande. Barnen valde att leka med andra kompisar och andra lekar än 

de brukade. Resultatet visade även att barnens lek blev mer könsöverskridande 

(Regeringskansliet 2007).  Enligt Eva Wedin (2011) är det ofta pojkarna på förskolan som 

använder sig av cyklar, vilket leder till att flickorna inte får så stora möjligheter att använda 

dem. En lösning skulle enligt henne vara att ha flick- och pojkdagar där endast flickor eller 

pojkar får använda cyklarna oberoende av om cyklarna är lediga eller inte. Birgitta Odelfors 

(1998) beskriver också att det är de äldre pojkarna som dominerar gården med hjälp av 

cyklarna (Odelfor 1998). Barnets kön speglar deras val av plats för lek. Pojkar leker ofta på 

stora gräsytor där det exempelvis finns fotbollsmål. Flickor däremot leker ofta i periferin, 

exempelvis i buskarna (Sandquist 1998). Att flickor skulle leka i periferin håller Wedin 

(2011) inte med om. Hon hävdar att flickor ofta leker i närheten av en vuxen, medan pojkarna 

håller sig på avstånd från pedagogerna.  Hon menar också att flickor inte använder lika stor 

yta av gården som pojkar.  

 

Enligt Wedin (2011) finns det forskning på att skogen är en neutral zon i barnens lek. Där är 

inte de traditionella könsmönstren lika tydliga, utan flickor och pojkar leker mer tillsammans 

(Wedin 2011). När barnen leker i skogen finns det inte lika mycket färdiga lekmaterial som på 

förskolan, vilket kan bidra till att de leker mer tillsammans, både flickor och pojkar 

(Ärlemalm - Hagsér 2008). En pedagogisk vinst med att förskolebarnen får leka i skogsmiljö 

är att de leker utanför de invanda mönstren samt att konflikterna mellan barnen minskar 

(Cervin 2010). Enligt Ärlemalm-Hagsér (2008) är skogen en plats som är mer jämlik än 

förskolan. Här klättrar, hoppar och springer alla barnen oavsett kön.      

  

3.2 Pedagogernas roll 

I förskolans läroplan framgår det att det är pedagogernas ansvar att bemöta barnen som 

individer och inte utifrån deras kön. Alla barn ska få samma förutsättningar och möjligheter 

att utvecklas. Något som kan påverka detta arbete är pedagogernas syn på kön (Ärlemalm – 

Hagsér 2008). Detta synsätt är något som även SOU 2004:115 tar upp. De skriver att 

förskolans roll är att se varje barn som egna individer, alltså inta ett individperspektiv. De 
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hävdar dock att förskolorna inte lever upp till detta uppdrag. Det är inte ovanligt att 

pedagogerna lägger in olika värderingar och uppfattningar om vad det innebär att vara flicka 

eller pojke. Även Ingegerd Tallberg Broman (2002) tar upp att pedagogerna ibland bemöter 

barnen efter sitt kön och på så sätt formar barnen i de traditionella rollerna. Enligt Odelfors 

(1998) är av de faktorer som har störst påverkan på hur barnen förhåller sig till varandra under 

den fria leken pedagogernas närvaro respektive frånvaro (Odelfors 1998). Hon menar även att 

när många barn leker tillsammans utan någon vuxen i närheten så är det de äldsta barnen som 

dominerar leken.   

 

Det är de vuxnas ansvar att barnen i förskolan vågar vara sig själva oberoende av kön. Att 

vuxna tidigare antagit att alla barn kan leka med varandra kan bidra till att barnen inte har fått 

stöd i att utvecklas (Hellman & Ärleman-Hagsér 2011). Enligt Hellman och Ärleman-Hagsér 

(2011) är det ett måste att pedagogerna är närvarande i barns lek för att barnen ska 

uppmuntras att prova lekar och material som de annars inte använder.    

 

Det är inte ovanligt att pedagogerna i förskolan beskriver pojkar och flickor som varandras 

motsatser. Hur pedagogerna talar med och om barnen påverkar hur barnen ser på sig själva. 

Pedagogerna måste vara genusmedvetna och reflektera över sitt förhållningssätt och sitt 

språkbruk. Det är inte ovanligt att pedagoger kan säga det är ju pojkar som är stökiga när det i 

själva verket kanske bara rör sig om ett par stycken. På detta sätt blir hela gruppen lidande i 

och med att pedagogerna generaliserar efter barnens kön (Regeringskansliet 2007). 

Wahlström (2003) beskriver att pojkar generellt i förskolan får höra sitt namn i negativ 

bemärkelse oftare än flickor. På grund av att vi behandlar pojkar och flickor olika styr vi även 

dem i val av lekar, vi begränsar deras handlingsutrymme. Detta kan leda till att barnen får en 

sämre självkänsla. När barnen leker uppmuntrar pedagogerna detta genom att bekräfta 

barnens val av lek vilket leder till att barnen troligtvis kommer att välja samma lek vid ett 

senare tillfälle eftersom de fick positiv respons (Wahlström 2003). Vuxnas förväntningar och 

föreställningar om vad som är lämpligt för en pojke och en flicka speglar på så sätt av sig på 

barnen (Henkel 2006). Barn vet redan i tidig ålder vet vad som förväntas av dem. Vilka 

förväntningar omgivningen har på barn spelar stor roll för barnets utveckling och 

kunskapsutveckling. Ofta förstår barn vad vuxna förväntar sig av dem och barns mål blir att 

leva upp till detta (Pramling Samuelsson & Lindahl 1999).   
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De är viktigt att arbetet med genus i förskolan sker kontinuerligt och att det hela tiden är en 

del av verksamheten. Detta är viktigtdärför barnens vistelse i förskolan ska ses som en helhet 

(Lpfö 98 rev 2010). Pedagogerna ”ska tillföra och inte ta ifrån” (Olsson 2007:59) barnen 

exempelvis leksaker. Ett barn som brukar leka med dockor ska få fortsätta göra det men det är 

pedagogernas uppgift att introducera även annat material. Här skriver Britta Olsson (2007) att 

ett problem i förskolan är att pedagogerna har lättare att utmana flickorna i traditionella 

pojkaktiviteter än tvärt om.  

   

Enligt Fredrika Mårtensson (2004) är pedagogerna mer passiva i förhållande till barnen när de 

är i utomhusmiljön. I vissa fall kan även de äldsta barnen på förskolan få vistas själva ute på 

förskolan utan tillsyn av någon vuxen. Mårtensson (2004) tar även upp att tillfällig personal 

som vikarier eller praktikanter är mer aktiva i barnens lek ute på förskolegården än den 

ordinarie personalen.      

 

Det är inte enbart de som arbetar i förskolan som påverkar barnen i deras identitetsskapande. 

Fanny Ambjörnsson (2011) beskriver ett exempel på hur en pappa till ett tvillingpar kan 

påverka barnen. Tvillingparet består av en pojke och en flicka. ”Jag har den uppfattningen att 

hon inte ska ha killgrejer bara för att hon ska ha killgrejer. Alltså, om hon är tjej ska hon väl 

få vara tjej och han kille. Varför ska han ha tjejkläder?” (Ambjörnsson 2011:28). Hemmet är 

också en viktig del för barnets identitetskapande.  

 

3.3 Sammanfattning  
Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010, ska förskolan arbeta aktivt med 

jämställdhetsarbete. Pedagogerna ska inte göra någon skillnad mellan pojkar och flickor. 

Enligt flera forskare, exempelvis Henkel (2006) och Ärlemalm – Hagsér (2008), leker pojkar 

och flickor i olika konstellationer och olika lekar under inomhusvistelsen. Under utevistelsen 

däremot går meningarna isär om hur barnen leker. Norén – Björn (1999) menar att barnen 

leker mer på samma villkor mellan könen under utevistelsen. Ärlemalm – Hagsér (2008) har 

motsatt uppfattning då hon menar att de stora fria ytorna och de fria valen bidrar till att barnen 

inte vågar bryta de traditionella könsmönstren.  Pedagogernas uppgift blir här att vara aktivt 

närvarande i barnens lek för att barnen ska våga bryta de traditionella mönstren (Hellman & 

Ärlemalm – Hagsér 2011).       
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4. Teorier  

 

Vårt syfte är, som tidigare nämnts att undersöka barns utomhuslek ur ett genusperspektiv samt 

pedagogernas förhållningssätt till barnens utomhusvistelse. För att detta ska vara möjligt har 

vi valt att använda oss av tidigare teorier inom genusvetenskap och teorier om barns lek. De 

teorier vi valt att behandla är Lev S Vygotskijs sociokulturella perspektiv, Friedrich Fröbels 

teori om den fria leken samt två genusteorier. Genusteorierna är teorin om genusordningen 

och teorin om femininitet och maskulinitet. Vi valde dessa teorier eftersom de kan hjälpa oss 

att skapa förståelse för undersökningens syfte och frågeställningar. Fröbels pedagogik lyfter 

fram den fria lekens betydelse medan Vygotskijs teori beskriver hur barnen skapar sin 

identitet i samspel med miljön.  Eftersom ingen av dessa fyra teorier har någon tydlig 

koppling mellan genus och utomhusvistelsen har vi valt att forska om detta.    

 

4.1 Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv bygger på att barnen föds i en kultur som påverkar 

dem i deras identitetsskapande. Under barnens uppväxt lär de sig hur de ska tänka och vad 

som anses som rätt eller fel (Evenshaug & Hallen 2001). Vygotskijs teori fokuserar på att 

barnen skapar sitt lärande i en social miljö och blir påverkad av sin omgivning. Att barnen får 

olika erfarenheter och kunskaper beroende på i vilken kultur de växer upp bidrar till vilken 

syn barnen får på vad som är pojkigt, flickigt eller beteenden som kan ses som både pojkigt 

och flickigt (Cleasson 2002). Vygotskij anser att ”Vi har sett att en människas uppförande 

under uppväxten formas av biologiska och sociala villkor och särdrag[…] All uppfostran har 

därför oundvikligen en social karaktär, antingen man vill det eller inte” (Vygotskij 1999:19).    

 

Vygotskij menar att barns lek är ett skapande och genom leken blir barnen medveten om 

världen runt omkring dem (Lindqvist 1996). I leken dramatiserar barnen från sina erfarenheter 

och upplevelser. Leken framhäver och överdriver även vad som är typiskt hos exempelvis en 

viss person. Fantasin och kreativiteten blir här ett viktigt redskap (Vygotskij 1995). Vygotskij 

beskriver även att barn imiterar tidigare erfarenheter i leken. Det är ett sätt för dem att skapa 

förståelse för omvärlden (Vygotskij 1999). Enligt Gunilla Lindqvist (1996) är leken en 

fantasivärld och får därför aldrig betraktas som verklig. Lindqvist (1996) lyfter upp 

Vygotskijs betoning av en god fantasi då han menar att om människan ska få möjlighet till en 

rik fantasi måste den få tillgång till en rik verklighet. Vygotskijs beskriver även i sin teori 
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relationen mellan pedagoger och barn. Han menade att vuxnas närvaro i barns 

kunskapssökande är av stor betydelse då de kan utmana barnens tänkande. Pedagogerna kan 

med en aktiv närvaro motverka de traditionella könsmönstren. Det är också pedagogernas 

uppgift att forma miljön efter barnen ”förändras den sociala miljön så föredras även personens 

beteende” (Vygotskij 1999:21). Vygotskij skiljer på det barnen klarar av att göra på egen hand 

under leken och det de klarar i den vuxnes närvaro med den vuxnes hjälp (Bråten 2008).  När 

Vygostkij skapade sin teori i början av 1900-talet så betonade han redan då genusfrågan. Han 

menar att vi skulle poängtera likheterna mellan könen mer än att fokusera på olikheterna 

(Vygotskij 1999).  Många teoretiker har utgått ifrån Vygotskys sätt att se på barn och därefter 

utvecklat denna teori vidare. En av dessa teoretiker är Dion Sommer som utgår ifrån 

Vygotskij synsätt och samtidigt lyfter upp begrepp som kultur, kontext och vardagsliv när han 

ser på barns utveckling. Han menar att ett barn formas, utvecklas och påverkas av sin 

omgivning (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2010).  

 

I detta stycke har vi lyft Vygotskijs teori om barns lek. Vi anser att hans teori är relevant 

eftersom han tar upp vad som påverkar barns lek. Denna teori belyser dock inte den fria leken. 

Eftersom vår frågeställning riktar in sig på barnens fria lek har vi också valt Fröbels teori som 

tar upp det.  

 

4.2 Fröbels lekteori 

I förskolan används frekvent begreppet fri lek. Detta är ett begrepp som ofta kopplas till 

Friedrich Fröbel. Enligt Fröbels pedagogik så är leken ett naturligt sätt för barnen att förmedla 

sina tankar och åsikter. Leken bidrar till att barnen under fria former utvecklar sina fysiska, 

andliga och moraliska förmågor (Lindqvist 1996). Enligt Fröbels teori tillägnar sig barnen 

kunskap genom leken. Därför får inte leken betydelse förminskas, utan det är viktigt att dess 

betydelse tas på allvar (Hägglund 1989). Genom leken försöker barnen ”efterlikna det 

mänskliga livet och ge en typisk bild av det” (Fröbel 1995:55).    

 

Fröbel lyfte fram betydelsen av utevistelsen, då han ansåg att naturen är en viktig källa för 

barns lek (Fröbel 1995). Fröbel ansåg att barnens vistelse i naturen är en viktig del för deras 

utveckling och utevistelsen var en grundläggande tanke inom hans pedagogik (Gedin & 

Sjöblom 1995). Han ansåg även att barnet är aktivt i sitt handlande och att pedagogens uppgift 

är att stötta barnet i dess sökande efter kunskap (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Fröbel belyser i sin teori både barnets självverksamhet och dess lek. Vuxna borde därför ge 
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barnen möjlighet att upptäcka och prova att konstruera med olika material (Hägglund 1989). 

Fröbel ansåg att det var av stor vikt att de vuxna i barnens närhet var goda förebilder. De 

vuxna bör utmana barnens färdigheter samt vara lyhörda för vilken mognadsnivå barnen 

befinner sig på (Pramling, Samuelsson & Asplund Carlsson 2010). I Fröbels texter beskrivs 

barnet enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2010) uteslutande som en gosse. 

Pojken uppfattades alltså som normen. ”Fröbel talade nästan uteslutet om gossen, flickor får 

en mycket obetydlig plats i hans text” (Fröbel 1995:25) En fråga som Ingrid Pramling 

Samuelsson & Maj Asplund Carlsson (2010) ställer sig är om maskulinitet fortfarande ses 

som norm i dagens förskola. 

  

Syftet med vårt arbete är studera barns lek ur ett genusperspektiv. Därför räcker det inte bara 

att lyfta lekteorier, utan det är även relevant att ta upp teorier om genus.  

 
 

4.3 Genusteorier 

4.3.1 Teorin om genusordning 

Enligt Wedin (2011)  är det svårt att förstå begreppet genus utan att sätta sig in i den 

maktordning det för med sig. Denna maktordning består av normer och förväntningar som 

finns i samhället och som följer med ett visst kön (Wedin 2011). Maktordningen kan delas in i 

tre olika principer vilka är särhållande av kön, mannen som norm och heteronormativitet 

(Henkel 2006). Wedin (2011) hänvisar dock bara till de två förstnämnda principerna. Vi har 

valt att förklara alla tre.  Principen att vi delar upp könen i manligt och kvinnligt kallas 

dikotomi. Vi ser varandra som motsatser (Wedin 2011). Denna uppdelning speglar av sig i 

samhället, exempelvis i arbetslivet där det finns arbeten som anses vara mer kvinnliga eller 

mer manliga. Barn kan se denna uppdelning i leksaksaffärer där det ofta finns en sida för 

pojkar och en för flickor. Vårt val av kläder signalerar ofta också tydligt vilket kön vi tillhör 

(Henkel 2006).  

 

I samhället är det ofta män som ses högst upp i hierarkin. Det är den manliga normen som är 

måttstock för vad som räknas som en människa. Att mannen är norm kan tydligt ses i 

exempelvis val av ord till exempel finns det fotboll och damfotboll. Detta får betydelse då de 

manliga värdena får större vikt än de värden som anses kvinnliga. Flickor har större förmåga 

att bryta de traditionella könsmönstren än pojkar. Henkel (2006) menar att detta har att göra 

med genusordningen, eftersom flickor anses klättra i hierarkin då de får beteckningen 



18 
 

pojkflicka. Om en pojke istället hade gjort likadant så hade det setts som steg nedåt i 

hierarkin. Den sista principen bygger på att det normala i vårt samhälle är att vara 

heterosexuell. De som avviker ifrån detta anses onormala och tillskrivs därför inte samma 

makt.  

 

4.3.2 Teorin om femininitet och maskulinitet  

Två begrepp som ofta används i genussammanhang enligt Wedin (2011) är maskulinitet och 

femininitet. Dessa innebär att vi människor ofta förknippas med det biologiska könet. 

Människans sätt att vara förknippas ofta inte med individuella egenskaper utan istället med 

det kön den föds till. Vårt kön sätts på så sätt flitigt i relation till vårt handlande. Som vi 

tidigare nämnt i avsnittet med genusordningen så ses det maskulina som norm för samhället.  

 

Enligt Hellman & Ärlemalm-Hagsér (2011) så krävs det att barnen är gender-safe och gender-

fair för att de ska våga bryta de traditionella könsrollerna. Ett barn som är gender-safe och 

gender-fair kännetecknas av att det vet sina rättigheter samt att det är tryggt i miljön. Denna 

teori stärker även Paulsson & Öhman (1999) då de menar att trygghet är grunden för att barn 

ska våga prova olika roller i leken och på så sätt hitta sin könsidentitet (Paulsson & Öhman 

1999). Flickor som bryter mot de traditionella könsrollerna och leker ”pojkigare” lekar brukar 

ofta accepteras i förskolan. Ombytta roller däremot, att pojkar lekar traditionella ”flicklekar” 

brukar inte vara lika accepterat bland barnen (Hellman & Ärlemalm-Hagsér 2011). 

Ambjörnsson (2011) skriver att en förklaring till detta är att detta kan kopplas till genus och 

sexualitet. Om en pojke bryter mot de traditionella könsmönstren kan det tolkas som om han 

är homosexuell. Ambjörnsson (2011) beskriver också en hierarki där pojkar som beter sig 

som ”typiska pojkar” ses högst upp, medan flickor som beter sig som ”typiska flickor” och 

pojkar som har flicklika egenskaper ses som underordnade.      

 

Vi har valt dessa två genusteorier, eftersom vi anser att de kompletterar varandra bra. Dessa 

teorier är relevanta för arbetet då det handlar om barns lek utomhus ur ett genusperspektiv.  
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5. Metod 

I denna del kommer vi att beskriva hur vi gått till väga för att samla in information om barns 

lek i utemiljön i ett genusperspektiv. Inledningsvis kommer vi att beskriva hur vi valt vår 

forskningsmetod, följt av hur vi gjort vårt urval av förskolor till denna studie, samt hur vi 

genomfört studien. Sen följer ett avsnitt om de etiska övervägande vi gjort under studiens 

gång. Avslutningsvis kommer vi att kritiskt granska vårt metodval. 

     

5.1 Val av metod  

För att få information till vårt arbete har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med 

etnografisk ansats. En kvalitativ metod innebär att man lägger stor vikt vid enskilda händelser 

i undersökningen (Thurén 2009). Att vi grundar vår studie på en etnografisk ansats innebär att 

vi vill ”förstå saker ur de involverades synvinkel” (Denscombe 2009:92). I denna studie 

innebär det att vi vill försöka förstå hur pedagogerna på förskolan ser på barnens lek i 

utomhusmiljön i förhållande till genus, samt att vi själva iakttar hur barnen leker i utemiljön. 

Vi har valt att intervjua fem förskollärare på fyra olika förskolor samt observera barnens 

utelek på tre av dessa. Till alla fem förskollärare vi intervjuade valde vi att ställa samma 

frågor men med olika följdfrågor beroende på vilket svar vi fick av pedagogen (se bilaga 1).  

Denna typ av intervju kallas semistrukturerade intervju. Med semistrukturerade intervjuer 

menas att vi hade med oss färdiga frågor men att vi var inställda på att vara flexibla både 

gällande frågornas ordning och att de som intervjuades skulle få chans att tala mer utförligt. 

Intervjuer är bra att genomföra när man vill ha vetskap om en persons åsikter, uppfattningar 

eller erfarenheter (Denscombe 2009).    

 

Att observera barnen är en annan kvalitativ metod som bidrar till att vi får insyn i vad och var 

barnen leker under den fria leken utomhus. Vi har valt att använda oss av det som Knut 

Halvorsen (1992) kallar för dolda observationer, vilket innebär att barnen inte är medvetna 

om att vi observerar dem (föräldrar/vårdnadshavare var däremot medvetna och hade fått ge 

sitt medgivande till att vi observerade deras barn). Under observationerna valde vi att vara 

deltagande. En fördel med deltagande observation är att det är vi som är förstahandskällan till 

informationen (Halvorsen 1992). Anledningen till att vi valde att kombinera både intervjuer 

och observationer för att få reda på svar på våra frågeställningar var att vi anser att de båda 

metoderna kompletterar varandra bra. Genom intervjuer med pedagogerna fick vi med deras 

syn på barnens utelek samt deras syn på den egna rollen som pedagoger under utevistelsen. 
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Att komplettera detta med att observera barnen på samma avdelningar som de fyra 

pedagogerna arbetar på bidrog till att vi kunde se om vi såg samma mönster i barnens lek som 

pedagogerna såg. Vi kunde även iaktta vilken roll pedagogerna intog under den fria leken 

utomhus.        

 

5.2 Urval 

När vi gjorde vårt urval av förskolor för att genomföra vår studie använde vi oss av det som 

Martyn Denscombe (2009) kallar för bekvämlighetsurval. Det innebär att vi valde förskolor 

som vi känner till sedan tidigare. Det var inte enbart för att underlätta för oss själva som vi 

valde förskolor vi känner till, utan det var även för att föräldrarna/vårdnadshavarna skulle 

känna sig trygga med att det var någon de redan kände till som observerade deras barn.  

 

Vi valde att intervjua fem förskollärare
2
 på fyra olika förskolor. Samtliga intervjuade är 

kvinnor då kvinnor dominerar förskoleyrket. Vid ett intervjutillfälle medverkade två 

förskollärare samtidigt, dock från två olika avdelningar. På så sätt har vi intervjuat fem 

förskollärare men bara tagit del av hur fyra förskolor arbetar. Alla förskolorna är kommunala 

och hälften av dem ligger i en liten ort i södra Sverige. Även de andra två förskolorna ligger i 

en liten ort i södra Sverige, men i ett annat län än de två första.  Vi kommer att kalla 

förskolorna förskola 1, förskola 2, förskola 3 och förskola 4 i den här studien.  Alla förskolor 

kommer i detta arbete ses som en enhet och inte jämföras utifrån län.  

 

Förskola 1 är en förskola med fyra avdelningar. Två avdelningar där barnen är 1-3 år och två 

avdelningar där barnen är 3-5 år. Vi har valt att observera barnen och intervjua en 

förskollärare på en av avdelningarna där barnen är 3-5 år. Observationerna ägde rum när 

barnen vistades på gården, som består av både en tillrättalagd lekmiljö med exempelvis 

gungor, sandlåda och rutschkana och av ett skogsparti med träd och berg. Vi valde att 

genomföra observationen under tre olika eftermiddagar, då det passade bäst för förskolan att 

vi observerade barnen efter mellanmålet. Det är den tiden barnen är ute och har fri lek. Vid 

det tredje och sista observationstillfället hade det kommit snö, så då hade barnen automatiskt 

fått en ny lekmiljö. Vid de första och sista observationstillfallet deltog tolv barn, fyra flickor 

                                                 
2
 Att vi valde att intervjua fem förskollärare beror på att vi ville att alla intervjuade skulle ha en likvärdig 

utbildning. På så sätt anser vi att intervjuerna skedde mer på samma villkor än om vi både intervjuat barnskötare 

och förskollärare.   
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och åtta pojkar. Medan det vid det andra observationstillfället endast deltog sju barn, tre 

flickor och fyra pojkar.     

 

Förskola 2 är en förskola med tre avdelningar där vi valt att observera barnen och intervjua 

en förskollärare på avdelningen där barnen är 4-5 år. De andra två avdelningarna består av 

barn som är 1-2 år eller 3-4 år. Alla barnen på denna avdelning är indelade i tre grupper, som i 

olika konstellationer tillbringar två dagar i veckan i en skog med ett vindskydd. Miljön där 

består förutom av den traditionella skogsmiljön även av ett stort vindskydd i trä där barnen 

äter och kan leka med material som tagits med från förskolan, exempelvis papper och pennor 

så att de kan rita och böcker som de kan titta i. Utanför vindskyddet finns det även en 

sandlåda med traditionella sandleksaker. Då den första snön och kylan precis hade kommit 

den veckan observationen ägde rum, valde pedagogerna att inte gå till vindskyddet utan till en 

annan del av skogen för att sedan gå tillbaka till förskolan och äta lunch eftersom det inte 

fanns så mycket för barnen att göra i skogen då. Men det började regna och då valde 

pedagogerna att redan efter cirka en timme gå tillbaka till förskolans gård där barnen bland 

annat kunde åka stjärtlapp. Vid observationen deltog 22 barn, nio flickor och 13 pojkar.      

 

Förskola 3 är en förskola med fyra avdelningar, två avdelningar med barn mellan 1-3 år och 

två avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Vi har här valt att intervjua två förskollärare från 

de två avdelningarna med de äldre barnen. Att vi valde att intervjua båda två förskollärare är 

eftersom de båda avdelningarna ofta samarbetar under utevistelsen. På förskolan kommer vi 

även att observera barnen under två tillfällen då de är ute och leker på gården.  Gården består 

av ett stort skogsområde där de äldsta barnen får vara och leka.  De yngre barnen har även de 

tillgång till ett skogsparti men det är mindre. På gården finns även en tillrättalagd lekmiljö 

med exempelvis gungor, lekstuga och sandlåda. Barnen har också tillgång till olika material 

som cyklar, sandleksaker och grävskopor. Vid observationen deltog 15 barn, nio flickor och 

sex pojkar.   

 

Förskola 4 är enbart en femårförskola som ligger i anslutning till skolan. Förskolan har 

tillgång till en del av skolans gård. Gården består av en tillrättalagd del med gungor och 

klätterställning. Här finns även en stor asfaltsyta för bollspel och lekar. På gården finns också 

buskar och träd. På denna förskola har vi valt att intervjua en förskollärare.   
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5.3 Genomförande  

Då vi som ovan nämnts valt att genomför semistrukturerade intervjuer med förskollärare och 

observationer av barnen, började vi med att formulera ett informationsblad till barnens 

föräldrar/vårdnadshavare. Informationsbladet innehöll information om vad vår studie kommer 

att handla samt en förfrågan till föräldrarna/vårdnadshavarena om godkännande till att 

observerar deras barn (se bilaga 1). Innan vi lämnade ut informationsbladet till barnens 

föräldrar/vårdnadshavare skickade vi det till de berörda förskolornas förskolechefer för 

godkännande. Vi började även med att formulera frågorna till vår intervjuguide som riktade 

sig till pedagogerna. Anledningen till att vi valde att skriva en intervjuguide var för att vi båda 

skulle ha samma frågor att utgå ifrån (se bilaga 2). När frågorna var färdigformulerade 

genomförde vi först en provintervju med en pedagog för att sen var för sig genomföra 

intervjuerna. Provintervjuns resultat kommer inte att vara med i studien. Vi skapade även ett 

observationsschema med inspiration från Denscombe (2009) för att underlätta våra 

anteckningar under observationerna (se bilaga 3).  

 

Intervjun med förskolläraren på förskola 1 ägde rum inne i förskolans stora rum. De som var 

närvarande var en av oss som intervjuade och förskolläraren men även en treåring. Att 

treåringen var med berodde på personalbrist och att den av olika anledningar inte ville vara 

med de övriga barnen. Intervjun dokumenterades med hjälp av papper och penna. 

Observationerna på förskola 1 skedde vid tre olika tillfällen, cirka 30 minuter åt gången. 

Tidpunkten för observationerna var efter barnens mellanmål, eftersom det var då som de hade 

fri lek utomhus. Intervjun på förskola 2 ägde rum samma dag som observationen. På grund av 

att det är svårt för pedagogerna att lämna barngruppen så ägde intervjun rum samtidigt som 

pedagogerna och barnen var i skogen. Även denna intervju antecknades med papper och 

penna. Observationen av barnens fria lek på den här förskolan ägde rum i skogen och i slutet 

även på förskolans gård. Den totala observationstiden var cirka tre timmar. Intervjun på 

förskola 3 ägde rum utomhus på gården med två förskollärare. Anledningen till att intervjun 

ägde rum utomhus var personalbrist. Dokumentationen av denna intervjun skedde med hjälp 

av papper och penna. På förskola 3 observerade vi även barnens fria utomhuslek under två 

tillfällen på lite drygt en timme vardera. På den sista förskolan, förskola 4, valde vi att endast 

intervjua en förskollärare. Även denna intervju dokumenterades med papper och penna.   
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5.4 Forskningsetiska överväganden   

Då vårt arbete innehåller observationer och intervjuer där andra människors tankar och 

handlanden synliggörs har vi under hela genomförandet av vår studie tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets fyra huvudprinciper, som är: 

 Informationskravet: Innebär att vi skriftligt har informerat barnens 

föräldrar/vårdnadshavare om studiens syfte och vilken metod vi tänkte använda oss av 

samt tydligt framfört att deltagandet är frivilligt (se bilaga 1). Även pedagogerna har 

vi innan vi genomförde intervjuerna informerat om syftet med studien, metoden och 

att det är frivilligt att delta. Till skillnad från föräldrarna/vårdnadshavarna blev 

pedagogerna informerade muntligt.   

 Samtyckekravet: Innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill delta.  

 Konfidentialitetskravet: Innebär att vi behandlar all information konfidentiellt, att 

alla personer och förskolor kommer att behandlas anonymt i studien.   

 Nyttjandekravet: Innebär att vi endast kommer att använda den insamlade 

informationen inom denna studies syfte.     

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

Innan vi genomförde observationerna av barnen bad vi, som ovan nämnts, om deras 

föräldrars/vårdnadshavares samtycket. All information som vi samlat in under denna studie 

har vi förvarat så att obehöriga ej har fått tillgång till den. Anledningen till att vi valde att 

dokumentera våra intervjuer med hjälp av anteckningar var att intervjuerna oftast gjordes i 

närheten av barnen, så att deras samtal skulle kommit med ifall vi valt att spela in 

intervjuerna.     

 

5.5 Metodkritik 

Metoderna vi har använt oss av för att besvara våra frågeställningar är intervju och 

observation. Vi kan se både styrkor och svagheter i de båda metoderna. Dock anser vi att de 

kompletterar varandra på ett bra sätt. När det gäller intervjuer anser vi att styrkan är att man 

som intervjuare kan följa upp och ställa följdfrågor på de svar man får. På så sätt kan svaren 

få ett ökat djup och missförstånd mellan den intervjuade och intervjuaren undviks.  Genom att 

använda oss av intervjuer där både den som intervjuar och den som intervjuas är närvarande 
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kan den som intervjuas själv avgöra hur långa svar den vill ge på en viss fråga samt ifrågasätta 

en fråga om den inte förstår frågans innebörd eller relevans.  

 

Ett hinder vi kan se med intervjuer av personal i förskolan är att det under den tiden vi 

genomfört våra intervjuer har varit mycket frånvaro bland personal på förskolorna på grund 

av sjukdom. Det har varit svårt att boka in en tid med förskollärarna för intervju, eftersom de 

aldrig vet hur många som kommer att vara borta från deras avdelning och om de får tillgång 

till vikarie eller inte. Vi löste det genom att vara flexibla och anpassa intervjuerna efter när det 

passade verksamheten. Frånvaro och sjukdom bland barnen har också varit ett hinder som till 

viss del försvårat våra observationer. Det var tyvärr många av de barn vi fått tillåtelse att 

observera som antingen var sjuka eller lediga när vi observerade barngruppens lek. En annan 

svaghet med intervjuer som metod för att samla in information är att intervjuerna bygger på 

det den intervjuade säger att den gör eller säger att den ser på saker, inte på vad personen 

verkligen gör (Denscombe 2009).  Eftersom att flertalet av intervjuerna med förskollärarna 

ägde rum när ett eller flera barn var närvarande kom vi fram till att det dokumentera 

intervjuerna var med papper och penna. Vi är medvetna om att det kanske hade varit bättre att 

spela in intervjuerna om det hade varit möjligt men vi ville inte få med barnen på 

inspelningen. Trots att vissa av pedagogerna hade barnen närvarande vid intervjun så anser vi 

att de kunde vara engagerade i intervjun.    

 

När det gäller observationer kan vi se en styrka i att det är vi själva som iakttar vad som sker 

och på så sätt skapar vi oss förstahandsinformation. En svaghet med observationerna är att vi 

omedvetet kan råka lägga in våra förutfattade meningar om var pojkar och flickor leker, både 

under observationen och i bearbetningen av den. En fördel med deltagande observationer är 

enligt Denscombe (2009) att den som observerar får god insikt i de sociala processerna som 

den observerar. Denscombe (2009) tar även upp nackdelar med observationer, däribland att 

deltagande observationer kräver mycket personligt engagemang.       

 

5.6 Sammanfattning 
Resultatet grundas på en kvalitativ metod med etnografisk ansats. Vår studie bygger på 

intervjuer och observationer. Intervjuerna med förskollärarna har ägt rum på fyra olika 

förskolor, på tre av dem har vi även observerat barnen. I vår studie har vi tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets etiska principer samt kritiskt granskat vår metod.
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 6. Resultat och analys  

I denna del kommer vi att presentera och analysera det resultat vi kommit fram till i vår 

studie. Under analysdelen kommer vi att koppla resultatet till teorier och tidigare forskning. 

Resultatet och analysen kommer att delas in i pedagogens roll, barns lek på gården och barns 

lek i skogen.    

 

6.1 Pedagogens roll 

6.1.1 Resultat  

Majoriteten av förskollärarna vi intervjuade, alltså tre av fem, är eniga om att pedagogerna har 

en roll som de önskar att de kunde leva upp till, men som de är medvetna om att de inte alltid 

lyckas med bland annat på grund av personalbrist. Som det är i dagsläget ser många av 

pedagogerna sig själva som en vakt som räknar barnen och hjälper dem vid behov, 

exempelvis med att lösa konflikter. I sina visioner strävar pedagogerna efter att kunna vara 

medupptäckande, utforskande, undersökande och inspirera barnen genom att ha planerade 

pedagogiska aktiviteter även på gården. Pedagoger vid förskola 1 och förskola 2, som ibland 

går iväg med sin barngrupp till en skog utanför gården, hävdar att de har bättre förutsättningar 

att leva upp till sin önskade roll som pedagog där. Våra observationer kan styrka 

pedagogernas bild av att de till största delen av tiden ute på förskolans gård fungerar som 

övervakare över barnen. Men vi har även iakttagit att det finns pedagoger som är närvarande i 

barnens lek. Exempelvis var det en vikare som åkte stjärtlapp med barnen på förskola 2. På 

förskola 3 var det en pedagog som var med barnen i deras lek och blev jagad av dem.  

 

Ingen av de intervjuade pedagogerna upplever att de arbetar på något speciellt sätt med genus 

under utevistelsen. En förskollärare på förskola 3 poängterade att de arbetar på samma sätt 

som inomhus och att hon ansåg att det viktigaste är pedagogens förhållningssätt till barnen. 

Vid intervjun på förskola 2 kom det fram att förskolläraren inte tyckte att de behövde arbeta 

så mycket med genus utomhus, eftersom de tillbringar två heldagar i skogen och det barnen 

leker med där har neutrala färger. Förskolläraren på förskola 1 hävdar att hon gärna skulle 

vilja att det kom någon utifrån och observerar hur de arbetar med genus både under inne- och 

utevistelsen. Förskolläraren på förskola 4 sa att de tidigare arbetat medvetet med genus 

utomhus i den mening att de hade dagar då antingen bara flickor eller bara pojkar fick ha 

bandyklubborna och spela bandy. Då detta arbete inte visade önskat resultat och inte fick 

flickorna mer intresserade av att spela bandy har det nu tagits bort igen.       
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6.1.2 Analys 

En uppfattning som framkom i flertalet av intervjuerna är att pedagogerna känner sig som 

vakt eller övervakare över barnen under utevistelsen på gården. Detta var något även vi ofta 

kunde se under våra observationer. Vygotskijs förespråkade att pedagogerna ska vara aktiva i 

barns kunskapssökande (Bråten 2008). Då pedagogerna känner att de inte har tid att vara 

delaktiga i barnens lek så kan hans ideala praktisk inte tillämpas. Även Fröbels teori tar upp 

vikten av att pedagogerna är närvarande i barnens lek (Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999). Att vikarier och praktikanter är mer aktiva än ordinarie personal är i barnens lek är 

något som både Mårtensson (2004) och vi själva till viss del iakttagit under våra 

observationer. Vygotskij menar att när barnen uppmuntras till att leka i andra konstellationer 

kan deras beteende förändras (Vygotskij 1999). Det är enligt Fröbel inte bara viktigt att 

pedagogerna är närvarande i barnens lek utan även att de är goda förebilder för barnen 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2010). Exempel på detta såg vi när vi observerade 

till exempel då pedagogerna hjälper till vid konflikter samt vid olika samtal med barnen. 

  

En av pedagogerna tog upp vikten av att man som pedagog har ett genusmedvetet 

förhållningssätt. Detta kan man koppla till Vygotskijs synsätt, då han menar att man ska 

sträva efter att se likheter och inte olikheter mellan barnen (Vygotskij 1999). När pedagogerna 

uppmuntrar barnen att ta del av nya aktiviteter genom att styra aktiviteterna till pojk- och 

flickdagar, exempelvis spela bandy, så ger pedagogerna barnen fler lekmöjligheter. Men det 

skulle samtidigt kunna ses som att pedagogerna gör barnen mer medvetna om att det är 

skillnad på pojkar och flickor genom att skilja dem åt i sin lek.          

 

6.2 Gården 

6.2.1 Resultat 

Samtliga intervjuade förskollärare som arbetar på en förskola med ett skogsparti på gården, 

alltså förskola 1, förskola 2 och förskola 3 kunde se viss genusskillnad i barnens lek. Även 

förskolläraren på förskola fyra höll med om detta. Alla förskollärarna är eniga om, att av de 

barn som leker med pinnar är majoriteten pojkar. Vid dessa tillfällen springer barnen antingen 

runt med pinnarna eller använder dem i sin rollek. I rolleken kan pinnarna till exempel 

fungera som både vapen, lövblås eller motorsåg. Förskolläraren på förskola 1 kunde se att 

barnens ålder spelar roll för hur de använder pinnarna. Hon hade iakttagit att treåringarna ofta 

leker rollekar där pinnarna blir lövblås eller motorsåg. Det är en iakttagelse som även vi 
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gjorde under de observationer som vi genomförde innan snön kom. På förskola 1 anser 

pedagogen att flickorna använder gungorna mer än pojkarna, vilket även vi såg i våra 

observationer. När det gäller sandlådan och sandleksakerna, rutschkanan, lekhusen och 

cyklarna så används de lika mycket av alla barnen. På förskola 3 såg pedagogerna att pojkarna 

och flickorna använder cyklarna olika. Pojkarna lastar ofta grus i släpkärror och kör runt, 

medan flickorna skjutsar varandra. På förskola 4 där barnen har tillgång till stora asfaltsytor 

såg pedagogen att flickor sällan spelar bandy och fotboll. Flickorna kunde däremot använda 

denna yta till exempelvis andra bollekar. Under den fria leken på gården såg vi att pojkarna 

och flickorna tog lika mycket plats. Vi såg heller ingen genusskillnad när det gäller närhet och 

distans till pedagogen, utan det vi såg kopplar vi till individskillnader.   

 

De observationer som vi genomförde efter att snön kommit visade att samtliga barn antingen 

åkte stjärtlapp eller gjorde snöbollar och snögubbar. På förskola 2 syntes ändå en uppdelning 

mellan könen. Flickorna och de två yngre pojkarna valde att åka stjärtlapp i en backe 

tillsammans med en vikarie, medan de andra pojkarna valde att åkta själva i en annan backe. 

Efter ett tag föreslog vikarien att även hon och de barn som hon åkte med skulle gå och åka i 

samma backe som de andra pojkarna. Detta kan ses som ett exempel när pedagogen förändra 

barnens sociala miljö. På de övriga förskolorna märktes ingen tydlig genusskillnad. Ett 

exempel på detta såg vi i barnens diskussion. En flicka sa till en av oss observatörer: ”Jag har 

en blå stjärtlapp”. Observatören frågade då: ”Ja, varför valde du den stjärtlappen?” Flickan 

svarade då: ”Blå är finast”. En annan flicka hakar på samtalet. ”Jag tycker att rosa är finast”.  

På samma förskola, förskola 3, iakttog vi att barnen valde stjärtlapp efter den färg de tyckte 

bäst om. Den färg som var mest populär bland alla barnen var grön.              

 

Både pojkar och flickor väljer ibland att leka själva. På förskola 1 såg pedagogerna att vissa 

av barnen har ”förstahandsval” av kompisar och om denna kompis inte är där väljer barnet att 

antingen leka med en ”reserv” eller att leka själv. Förskolornas åsikter går annars isär gällande 

vilka konstellationer barnen leker i. Tre av förskolorna säger att pojkar och flickor leker 

tillsammans på gården. Förskola 2 är däremot av annan åsikt då pedagogen där menar att 

barnen ofta delar upp sig mellan kön och att det är mer ”tjafs” mellan flickorna.  På förskola 1 

kunde vi observera att barnens ålder påverkar i vilka konstellationer barnen leker. Det var 

vanligare att treåringarna lekte över könsgränserna än de äldre barnen. På förskola 3 och 

förskola 4 menar pedagogerna att barnen ofta leker i  grupper. När det gäller förskola 1 såg vi 

under våra observationer att barnen föredrog att leka i mindre grupper. Förskolläraren som 
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arbetar på den förskolan hävdar att barnen har olika lekstilar. Hon menar att flickorna leker 

mer rollekar, medan pojkarna leker vildare lekar. 

 

6.2.2 Analys  

Vårt resultat visar tydligt att pinnar är ett material som används mest av pojkar. Till detta kan 

det finnas flera olika förklaringar. Enligt Vygotskij är leken en fantasivärld fri från 

verkligheten där barnen imiterar sina iakttagelser från vardagen (Vygotskij 1996). I leken 

dramatiserar och överdriver barnen sina tidigare erfarenheter (Vygotskij 1999). Detta kan vara 

en orsak till att pojkar i sin rollek använder pinnar exempelvis som en lövblåsare eller röjsåg.   

Pojkarna kan ha fått erfarenhet av att det är manligt att såga och blåsa löv, men det kan även 

bero på barnens intressen. I Fröbels teori har den fria leken en central roll (Lindqvist 1996). 

På en av förskolorna har pedagogerna förbjudit barnen att leka med pinnar på grund av att de 

ansåg att det var farligt. Detta kan strida mot Fröbels teori om den fria leken eftersom leken 

då inte längre är fri utan styrd av den vuxna. Vår studie visar att alla barn, oavsett kön, 

använde sandlådan och dess tillbehör, cyklarna, rutschkanan och lekhusen, lika mycket. Av 

våra observationer har vi sett att både treåriga pojkar och flickor föredrog att baka kakor i 

sanden. Det kan motsäga Wahlströms (2003) beskrivning från sandlådan. Enligt henne skulle 

pojkarna föredra att bygga bomber medan flickorna bakar kakor. Detta visar även att pojkar 

kan bryta de traditionella könsmönstren, eftersom det traditionelltsätt ses som en flicklek att 

baka kakor. Av våra observationer går det att se att de äldre barnen leker mer genusuppdelat 

än de yngre. Även Norén-Björn (1999) håller med om att barnens genus spelar roll för vem de 

leker med.  Enligt Henkel (2006) är det inte ovanligt att pojkar och flickor väljer att leka olika 

lekar även om de är på samma plats.  De observationer vi genomförde efter att snön kommit 

visade att barnens lek då blev mer genusneutral eftersom nästan samtliga barn antingen valde 

att åka stjärtlapp eller göra snöbollar och snögubbar. Detta kan ha flera olika skäl. Det kan 

bero på att det inte fanns så mycket färdigt lekmaterial ute för barnen att välja på mer än 

stjärtlapp och det som finns i naturen eller de ”fasta” leksakerna som alltid finns på förskolans 

gård.  Ärlemalm & Hagsér (2008) beskriver att om barnen inte har tillgång till så mycket 

färdigt lekmaterial så leker de utanför invanda mönstren, både andra lekar och med andra 

kompisar.   
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6.3 Skogen 

 6.3.1 Resultat  

Pedagogerna på förskola 1 och förskola 2 som kontinuerligt tillbringar tid i skogen menar att 

flickor och pojkar leker mer tillsammans i skogen och att ingen tydlig genusskillnad 

framkommer. Förskolepedagogerna på förskola 1 förtydligar att vistelsen i skogen ger mer 

lika villkor mellan könen. Under en av våra observationer i skogen på förskola 2 såg vi att 

barnen lekte samma typ av lekar men att flickorna och pojkarna inte lekte så mycket 

tillsammans. Flickorna lekte även i mindre grupper än pojkarna och de lekte som mest tre 

stycken tillsammans. Pojkarna däremot lekte i betydligt större grupper med upp emot sex barn 

åt gången. Både pojkar och flickor valde av olika anledningar att leka själva. Exempelvis var 

det en femårig flicka som lekte på en stor sten. Hon var en sjörövare på en sjörövarbåt som 

sköt snöbomber.        

  

Lekar som förekommer i skogen är bland annat kurragömma, plantera träd, hoppa från en sten 

ner i lavan eller vattnet och tälja. Under dessa lekar framkommer inga tydliga genusskillnader. 

Alla barnen oavsett kön valde att leka lekar som tränade deras motorik. De lekte lekar där de 

klättrade mycket på stenar och nedfallna träd. Pedagogen på förskola 2 anser att barns lek i 

skogen är mer genusneutral, eftersom skogen är mera neutral och inte innehåller något 

material som är ”stämplat” till pojkar eller flickor. Exempel på detta är att hästarna består av 

stockar och ”sandleksakerna är så smutsiga så att barnen inte ser färgen på dem”. På förskola 

2 kunde vissa genusskillnader ses genom de konstellationer barnen leker i. De flesta 

femåringarna valde större delen av tiden att leka med ett barn av samma kön. När det gäller 

vad de lekte så valde både pojk- och flickgrupperna att leka rollekar men ibland med olika 

innehåll. Här kunde vi observera att pojkarnas lek var mer fysisk och i nuet. Flickornas rollek 

däremot var mer planerad, då de innan lekens början diskuterade dess innehåll.  

 

6.3.2 Analys  

Under både våra intervjuer och observationer har vi kommit fram till att leken i skogsmiljön 

är mer genusneutral än leken på förskolegården. Detta kan enligt en pedagog bero på att 

leksakerna i skogsmiljön inte är ”stämplade” som flick- och pojksaker. Vi observerade även 

att barnen lekte samma leker i skogen även om pojkar och flickor inte alltid lekte tillsammans. 

Detta skulle kunna kopplas till Dion Sommers utveckling av Vygotskijs teori. Han belyser att 
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barn lär sig och formas i det sammanhang de befinner sig i (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2010). Kontexten, i detta fall skogen, uppfattas som mer genusneutral eftersom det 

inte finns så mycket ”färdigt” lekmaterial där. Denna teori stärks även av Wedin (2011) och 

Ärlemalm-Hagsér (2008) då de också skriver att skogen är en neural zon där pojkar och 

flickor leker på samma villkor. Enligt intervjuerna ägnar sig barnen åt exempelvis 

kurragömma, täljning och olika rollekar. På en av förskolorna var det, som ovan nämnts en 

femårig flicka som lekte det som många kan se som en pojklek. Hon lekte att hon var en 

sjörövare på en sjörövarbåt och sköt snöbomber och det verkade inte som om någon av 

hennes kompisar tyckte det var konstigt. Detta kan vara ett exempel på att det är lättare för 

flickor att bryta de traditionella könsmönstren, eftersom det enligt Henkel (2006) kan ses som 

att flickan då klättrar i hierarkin då hon blir kallad pojkflicka.    

 

Att barnen leker mer över könsgränserna i skogen kan enligt en pedagog bero på att skogen är 

mer genusneutral. Det kan ses som om barnen är mer gender-safe och gender-fair i 

skogsmiljö än i förskolans innemiljö. Det innebär att barnen är trygga och vet sina rättigheter i 

skogen (Hellman & Ärlemalm-Hagsér 2011). 

 

6.4 Sammanfattning  
Genom att ha gjort intervjuer med förskollärare på fyra förskolor samt observerat barnens lek 

på tre av dem har vi kommit fram till, att det är individuellt var och med vem barnen leker. 

Barnens val av kompis och lek kan bero på deras ålder, exempelvis att yngre barn oftare leker 

över könsgränserna. Men vi kan även se att de äldre barnen för det mesta väljer att leka med 

kompisar av samma kön. Vi kan se att flickor och pojkar leker liknande lekar samt att båda 

könen leker rollekar. Dessa rollekar kan dock se olika ut. Pojkar och flickor kan även använda 

lekmaterialet olika, exempelvis skjutsar flickor varandra på cyklarna medan pojkarna lastar 

grus. Av våra observationer såg vi inga tydliga skillnader mellan hur långt från pedagogerna 

pojkar och flickor lekte eller var på gården de lekte. Vi såg heller ingen genusskillnad 

angående vilket kön som tog störst utrymme på gården. En likhet mellan flickor och pojkars 

lek är däremot att de leker lekar som tränar deras motorik när de exempelvis, springer, klättrar 

och hoppar från stenar. Av vår undersökning kan vi även se att barnens lek är mer könsneutral 

i skogen, då de inte har tillgång till så mycket färdigt lekmaterial. Vi kunde även se att snön 

gjorde barnens lek mer könsneutral, då alla barnen lekte i snön på liknande sätt. Barnen valde 

att antingen bygga snögubbar eller göra snöbollar samt att åka stjärtlapp.  De flesta av 
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pedagogerna säger att så som verksamheten ser ut i dag känner de sig som vakter under 

utevistelsen på gården men att de önskade att de kunde vara mer delaktiga i barnens lek. 

Pedagogerna anser att de oftare kan vara mer pedagogiska och medupptäckande med barnen i 

skogen.   
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7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

Vi anser att det varit intressant och relevant att skriva detta arbete samt att vi lyckats besvara 

våra frågeställningar med hjälp av våra forskningsmetoder. Resultatet kommer vi och övriga 

förskollärare att kunna ha nytta av i arbetet på förskolan. Vi har blivit mer uppmärksamma på 

hur och vad barnen leker utomhus samt pedagogens roll under utomhusvistelsen. 

 

Tidigare forskning tar till stor del upp skillnaderna mellan pojkars och flickors lek. Vi har 

dock i våra intervjuer och observationer sett både likheter och olikheter i barns lek.  Frågan är 

om vi inte har sett fler likheter än skillnader? Att pedagoger bör fokusera på likheter mellan 

könen istället för skillnader var något som redan Vygotskij tog upp under första halvan av 

1900-talet (Vygotskij 1999).  Likheter är bland annat att barnen leker i sandlådan på ett 

liknande sätt samt att båda könen leker rollekar. Vår studie visar att barnen till stor del leker 

efter intresse, även om det ibland kan framstå som att pojkar och flickor har olika intressen, 

exempelvis att pojkar är mer intresserade att leka med pinnar och spela bandy. Frågan är vad 

detta kan bero på är det för att barnen ha blivit påverkad av omgivningen att skaffa dessa 

intressen eller har det något med barnets biologiska kön att göra? Vi kan se att de största 

skillnaderna mellan könen inte framkommer i själva leken utan med vem barnen väljer att 

leka med. Här är det också stora skillnader mellan förskolorna, vilket kan ha att göra med att 

barnens ålder är olika beroende på förskola. Under våra observationer hos de äldsta barnen 

kunde vi se att flickorna ofta valde att leka med färre kompisar. De äldsta pojkarna valde 

däremot att leka i större grupper. De äldsta flickorna var också mer benägna att ha en ”bästa” 

kompis. Bland de yngre barnen samt på förskola 4 så lekte barnen oftare i större grupper. 

Norén-Björn (1999) hävdar att flickor ofta först väljer kompis och sedan vad de vill leka, 

medan pojkar däremot först väljer lek och sedan leker med dem som vill leka samma lek. Hon 

menar även att pojkar leker i större grupper än flickor. Av våra intervjuer och observationer 

tror vi inte att detta enbart beror på kön utan till största del beror på ålder.  

 

Under våra observationer ville vi ta reda på var barnen leker och hur mycket utrymme de 

använder av gården. Vi anser att vi inte såg några tydliga genusskillnader när det gäller detta, 

utan att det mer handlar om barnets individuella behov och förutsättningar. Wahlström (2003) 

menar att flickor leker närmre pedagogerna än pojkarna. Detta är något som inte vi såg. Både 

pojkar och flickor var lika nära pedagogerna. Även när det gäller hur mycket utrymme barnet 
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tar är vår studie inte enig med tidigare forskning då den tidigare forskningen menar att pojkar 

tar större plats än flickor (Sandquist 1998). Att pojkarna inte tar mer plats än flickorna strider 

mot genusordningens princip mannen som norm (Henkel 2006). Om mannen hade varit norm 

anser vi att pojkarna skulle tagit mera plats än flickorna på gården.       

 

En av våra frågeställningar syftar till att ta reda på om pedagogerna arbetar med genusfrågan 

på något speciellt sätt utomhus. På denna fråga blev svaren olika, som vi nämnt tidigare i 

resultatredovisningen. En av pedagogerna nämnde att det skulle vara en fördel om det var 

någon utomstående som observerade deras arbete med genus utomhus. Detta tycker även vi 

hade varit bra, då pedagogerna på så sätt kan bli medvetna om sitt förhållningssätt samt vad 

barnen leker. Det är alla pedagogers i förskolans ansvar att bemöta barnen som individer och 

inte utifrån genus (Ärlemalm – Hagsér 2008).  En annan pedagog hävdade att de arbetar med 

genus utomhus på samma sätt som inomhus. Detta synsätt håller vi med om då vi anser att 

barnens förskolevistelse ska ses som en helhet. Därför kan inte pedagogerna göra skillnad 

utomhus och inomhus på en sådan central fråga som genusfrågan är. Vi menar dock inte att 

arbetet behöver se likadant ut ute som inne, utan det viktiga är att pedagogernas 

förhållningssätt till genus är detsamma. Tyvärr kan dagens stora barngrupper och 

personalbrist leda till att pedagogerna ser utevistelsen mer som en ”återhämtningsplats”. Detta 

kan leda till att pedagogerna inte har tid att vara aktiva i barnens lek och det i sin tur skulle 

kunna leda till att barnen blir otrygga och att konflikterna ökar. Vi anser att det är viktigt att 

barnen är gender-safe och gender-fair även under sin utevistelse. Med utgångspunkt i dessa 

två begrepp och genus kan vi se att majoriteten av barnen är trygga under uteleken, då de 

vågar bryta de traditionella könsmönstren. Ett exempel på detta kan vara den femåriga flickan 

som lekte sjörövare på ett sjörövarskepp som sköt snöbomber i skogen.  

 

I dagens samhälle poängteras ofta skillnader mellan vad som är typiskt manligt och kvinnligt, 

vilket även påverkar barnen. Under barnens uppväxt påverkas de från många olika håll om 

vad som anses vara manligt och kvinnligt. Dessa roller anser vi att barnen försöker leva upp 

till för att bli accepterade i samhället. Vygotskij (1999) beskriver att barnen växer upp i en 

kultur som påverkar dem. Under barnens fria lek försöker barnen enligt Fröbel (1999) 

efterlikna det vanliga livet. Det kan kopplas till att pojkar skulle leka det som ses som typiskt 

manliga lekar och flickor skulle leka det som anses traditionellt kvinnligt. Här har förskolan 

en viktig roll, eftersom dess uppdrag är att bemöta alla barn som individer och inte efter kön. 

Förskolan skall även motverka de traditionella könsmönstren (Lpfö98 rev 2010).  Av vår 
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studie kan vi se att utomhusmiljön gynnar detta arbete bättre än vad tidigare forskning 

beskriver att innemiljön gör. Att utomhusmiljön bidrar till att barnens lek blir mer 

genusneutral kan bero på flera olika faktorer. Det skulle kunna bero på att utomhusvistelsen är 

mindre styrd av pedagogerna än inomhusvistelsen. Det kan i sin tur kopplas till att barns lek i 

skogen är mindre styrd än deras lek på gården, då barnen har mindre tillgång till färdigt 

lekmaterial och mindre styrning av pedagogerna. Eller är det barns tillgång till den fria leken 

som har betydelse? Får barnen leka mer fritt i skogen och på gården än i inomhusmiljön eller 

är det miljöernas utformning som har betydelse? Kan det vara själva skogen i sig som 

uppmuntrar barnen att leka mer över de traditionella könsgränserna? Att utomhusmiljön är 

mer genusneutral än inomhusmiljön är något som pedagogerna skulle kunna dra nytta av 

genom att se över vad det är i utomhusmiljön som bidrar till att barnen leker mer 

genusneutralt och på så sätt koppla det till inomhusmiljön. Redan Fröbel lyfte fram betydelsen 

av att barn fick leka utomhus, då han ansåg att naturen är viktig för barnens lek (Fröbel 1995). 

Vi kan dock inte säkert säga att utomhusmiljön skulle vara mer genusneutral än 

inomhusmiljön, då vi inte kartlagt inomhusmiljön utan grundar vår teori på tidigare forskning. 

Det vi däremot kan se är att skogen bidrar till att uppmuntra barnen att leka över traditionella 

gränser, eftersom det är något både vi observerat och tidigare forskning håller med om 

(Norén-Björn).  

 

Det kan ses som att uteleken är fri, men ibland kan regler begränsa barnens 

handlingsutrymme. Ett exempel på detta kan vara när pedagogerna styr barnens lek genom att 

antingen bara pojkar eller flickor får använda ett vist material på olika dagar. Detta arbete kan 

enligt oss både ses som positivt och negativt. Positivt är det i den mening att barnen får 

tillgång till och vågar använda nytt material. Negativt är det i den mening att pedagogerna 

synliggör för barnen att det är skillnader mellan könen och att lek mellan könen missgynnas. 

Detta exempel visar på hur komplex genusfrågan är. Förskolans uppdrag är att arbeta med 

genus vilket sker med hjälp av införandet av nytt material. Samtidigt ska pedagogerna inte 

styra barnens lek utan uppmuntra deras egna idéer och se barnen som individer. Ett annat 

exempel på när barns fria lek styrs av regler är när det gäller pinnar. Vygotskij menar att leken 

ska ses fri från verkligheten (Lindqvist 1996). Om förskolorna enbart skulle utgått från det 

skulle leken med pinnar vara mer tillåten. Men även vi kan se risker och förstå varför 

förskolorna måste ha vissa regler ur säkerhetssynpunkt. Vi anser dock att detta är en viktig 

fråga att diskutera på förskolorna eftersom barnens lek ska begränsas så lite som möjligt. 

Barnen behöver tillgång till fri lek men det hindrar inte att pedagogerna är närvarande och 
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aktiva i barnens lek. Det kan de vara genom att exempelvis föra in nytt material och vara 

medupptäckande. Vi anser att om pedagogerna inte är delaktiga i barnens lek och för in nytt 

material och nya infallsvinklar, så lär sig barnen inte att bryta traditionella mönster.  

 

Vi anser även att barnens intresse har stor betydelse för banens lek. Vygotskij (1999) 

poängterar att barns intresse är viktigt för att de ska lära sig. Frågan är om inte det är viktigt 

även när barnen väljer lek? Enligt oss så är det fel att bara se till genusaspekten när man talar 

om barns val av lek. Andra faktorer som också spelar in är ålder, mognad, intresse och 

tidigare erfarenheter. Det vi fått fram av denna studie kan vi inte enbart koppla till genus, och 

bortse från dessa andra faktorer, utan vi måste vara medvetna om att även dessa spelar in och 

se barnen som individer.   

 

Innan vi började vår studie trodde vi att vi skulle finna större skillnader i pojkar och flickors 

lek än vad vi gjorde. I tidigare forskning har det framkommit skillnader i barnens när det 

bland annat gäller hur nära eller långt ifrån pedagogerna barnen leker. De menar att flickor 

ska leka närmre pedagogerna än pojkarna vilket vår studie motsäger när vi inte såg någon 

genusskillnad gällande närhet och distans till pedagogerna. Enligt tidigare forskning ska det 

även vara majoriteten pojkar som använder cyklarna vilket vi heller inte sätt. Vi anser vår 

studie kan motsäga tidigare forskning eftersom pedagogerna de senaste åren fått en ökad 

medvetenhet om hur de kan arbeta med genus. Det skulle även kunna bero på undantag och 

tillfälligheter då vår studie enbart berör fyra förskolor. Att vi trodde att vi skulle se större 

genusskillnader i barnens lek kan ha att göra med att vi själva under vår uppväxt upplevde 

stora skillnader mellan pojkar och flickor. En fortsatt forskning inom detta ämne hade kunnat 

vara att undersöka vad barnen säger om sin lek samt att undersöka hur exempelvis samlingar 

ser ut ur ett genusperspektiv. Det skulle även vara intressant att göra en studie med intervjuer 

av barnen om sin syn på utevistelsen ur ett genusperspektiv. På så sätt hade man fått med ett 

tydligare barnperspektiv. Det skulle också vara intressant att göra en större studie om barns 

lek i förhållande till genus i utomhusmiljön och på så sätt se om vi får samma resultat  

 

7.2 Metoddiskussion  

Vårt resultat måste ses i sitt sammanhang. Resultatet vi kommit fram till kan inte ses generellt 

utan bara kopplat till de aktuella förskolorna vilket är typiskt för kvalitativa undersökningar, 

då det läggs stor vikt vid enskilda händelser (Thurén 2009).  Innan vi genomförde våra 
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observationer skickade vi ut informationsblad till barnens föräldrar/vårdnadshavare. Tyvärr 

fick vi inte svar från en stor andel, vilket kan bero på att vi hade ont om tid och inte möjlighet 

att skicka ut påminnelser. Detta ledde till att vi bara fick observera vissa barn och om de lekte 

med något barn vi inte fått godkännande att observera fick vi stryka den situationen. När 

läsaren tar del av vårt resultat är det viktigt att ha detta i åtanke. Detta var en av anledningarna 

till att vi valde att komplettera de båda metoderna intervju och observation. Det gjorde att vi 

fick en bättre helhetsbild av barnens lek. Vi anser att intervjuerna var en bra metod för vårt 

syfte, eftersom vi ville få en bild av hur förskollärarna ser på uteleken ur ett genusperspektiv.  

 

Kopplingen mellan utomhusleken och genus är inte så vetenskapligt kartlagt, vilket gjorde 

denna studie intressant. En svårighet som detta dock ledde till var att det var svårt att hitta 

vetenskaplig forskning inom ämnet samt att hitta relevanta teorier.  
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Bilagor      Bilaga 1  

 

 
 

Hej föräldrar/vårdnadshavare! 
Vi heter Alexandra Bertilsson och Malin Stamming och läser sista terminen på 

lärarprogrammet med inriktning mot förskola på Linneuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva 

vårt slutliga examensarbete som ska handla om barnens utomhuslek på förskolan, både på 

förskolegården och i skogen. Vi kommer sen i vår rapport att koppla barns utomhuslek till 

genus.  

 

Då vi gärna vill få med det som sker i förskolans utomhusmiljö så kommer vi att genomföra 

observationer på några förskolor. Med en observation menas att vi kommer att iaktta det som 

sker på förskolegården. Anteckningarna vi skriver under observationerna kommer endast vi 

och vår handledare på universitetet ha tillgång till. Efter att vårt examensarbete är färdigställt 

så kommer alla anteckningar att förstöras. När vi skriver vårt arbete kommer alla uppgifter att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken förskolans eller barnens namn kommer att 

finnas med i studien. När vårt examensarbete är färdigt kommer det att publiceras i datorbasen 

DIVA (bibliotekets elektroniska publiceringssystem) på internet. Under resultatdelen kommer 

iakttagelser av barnens lek att finnas med, dock kommer inga namn, förskolor eller orter att 

nämnas.        

 

Vi ber er att fylla i lappen och lämna den till förskolan snarast möjligt dock senast 4/12-12 

 

Med vänliga hälsningar Alexandra & Malin  

 

Alexandra Bertilsson   Malin Stamming 

 E-post: xxxxxxxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxx   Tel:xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn får delta i studien     

 

Jag godkänner INTE att mitt barn får delta i studien    

  

 

Barnets namn: __________________________________________________________ 

 

Underskrift: förälder/vårdnadshavare: _______________________________________  

  

 

 

http://lnu.se/
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hur ser du på din roll som pedagog under barnens utevistelse? På gården? I skogen? 

 

På vilket sätt samspelar du med barnen?   

 

Var leker barnen på gården? Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

 

Vad leker barnen på gården? Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor 

 

Vad leker barnen i skogen? Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor? (vilka väljer att  

leka i skogen?) 

 

Hur arbetar ni utomhus för att motverka de traditionella könsmönstren?  

 

I vilka konstellationer leker barnen utomhus? 

 

Leker pojkar och flickor med materialet på olika sätt? I så fall hur kommer det till uttryck?   
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Bilaga 3 

Plats: Aktivitet: Vilka 

ingår 

Material:  Barnens 

kommentar 

     

     

     

     

     

 
Observationsschema skapat av oss, med inspiration från Martyn Denscombe (2009)  

 


