
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur barn använder sig av förskolans 
utomhusmiljö 

- Utifrån ett genusperspektiv 

Författare: Tilda Hurtig 

År: 2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Didaktik 

Förskollärarprogrammet 
 

Handledare: Jan Grannäs 

Examinator: Annika Elm 



 

 

Hurtig, T. (2017). ”Hur barn använder sig av förskolans utomhusmiljö – utifrån ett 

genusperspektiv”. Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademi för 

utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur en förskolas utomhusgård är utformad och hur 

den används av barnen i den fria leken ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten i studien 

är att ta reda på vilka ytor som barnen använder av förskolans utomhusmiljö och om det 

finns en skillnad mellan var pojkar och flickor befinner sig. Metoden som använts för 

att besvara frågeställningarna är kvalitativ fallstudie som bestod av observationer, de 

valdes då det ansågs passa bäst till studiens syfte. Resultatet visar på att barnen på 

förskolan inte har några problem med att leka i olika könskonstellationer och ytan 

används olika mycket beroende på väder och miljöomställningar under mina 

observationer. Slutsatsen utifrån resultatet är att pedagoger på förskolan där 

observationen ägde rum inte synliggjorde skillnader mellan könen på barnen, när barnen 

sökte kontakt så fick de samma bemötande oavsett kön och barnen lekte gärna 

tillsammans.  

 

Nyckelord: förskola, genusperspektiv, lekredskap, utomhuspedagogik. 
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1. Inledning 

 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 

förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (Lpfö, 2016, s. 4).  

Med det här inledande citatet från Läroplanen för förskolan vill jag visa på att förskolan 

har en skyldighet att arbeta med jämställdhet, vilket innebär att alla ska behandlas lika 

oavsett kön bland annat. Ur ett perspektiv kring utomhuspedagogik vill jag belysa 

vikten av varför barn bör vara ute, vilka ytor barnen använder och om det finns 

skillnader på vad barnen befinner sig utifrån ett genusperspektiv. Alltså om barnen leker 

i olika könskonstellationer, pojkar – pojkar, flickor – flickor eller gemensamt pojkar - 

flickor.  

 

”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, 2016, s5). Jag har hört många 

pedagoger diskutera kring hur man kan synliggöra om det finns könsskillnader i 

utomhusmiljön på förskolan och fann ett intresse i att studera hur utegården används av 

barnen i den fria leken. Var leker barnen när de är utomhus, om det finns olika 

konstellationer av barngrupper som håller sig till en specifik plats eller om alla barn 

oavsett kön använder alla platser på förskolan? Det är några frågor som har väckt 

intresset att studera utomhusmiljön och hur den kommer till användning av barnen. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning samt extraarbete inom förskola har jag stött 

på pedagoger som anser att det är en avlastning att ha barnen utomhus när det är få 

pedagoger. I förskolan kan det förekomma att barn blir uppdelade i grupper när de ska 

göra aktiviteter som kräver mindre gruppstorlek för att det ska fungera. En vanligt 

förekommande indelning, som jag själv varit med om på min verksamhetsförlagda 

utbildning, är att pedagogerna delar upp pojkar och flickor i olika grupper. En av 

anledningarna till det skulle kunna bero på att pedagogerna inte lägger märket till att det 

är könsindelningar. En annan anledning kan bero på att det är en ovanligt enkel 

indelning att säga åt så pass små barn att pojkarna ska göra en sak och flickorna en 

annan. Att de tydliga könsstrukturerna som finns i samhället gör så att vi vuxna styr 

barnen så pojkar gör en viss aktivitet och flickor en annan, på grund av deras biologiska 

kön. Att flickor är mer stillsamma, håller sig rena och helst sitter stilla och målar eller 
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leker i hemvrån medan pojkar bör vara mer fysiskt aktiva, högljudda och bråka mer 

(Svaleryd, 2002).  

 

Att pojkar och flickor anses olika är ett problem, men om man ser till den fria leken så 

avser den inga speciella mål eller riktlinjer som ställer krav från oss vuxna. Istället så 

ger den utrymme för barnen där de själva kan bestämma och ta initiativ, självklart med 

överinseende från pedagoger eller andra vuxna. Men där barnen kan leka gemensamt 

och skapa större lekar än när det finns en lek som kräver speciella ramar, till exempel 

när barnen ska pussla och endast ett visst antal barn får plats runt pusslet. Vuxna kan 

definitivt vara inblandade i leken och svara på barnens frågor kring leken, men att man 

som vuxen låter barnen ta egna initiativ (Santer, Griffiths & Goodall, 2007).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur barnen på en förskola använder 

utomhusmiljön i den fria leken utifrån ett genusperspektiv. Det som blir utgångspunkt i 

denna studie är alltså att dokumentera var barnen på förskolan leker, om de leker med 

specifika redskap/på specifika platser och om det finns någon skillnad på var pojkar 

respektive flickor befinner sig när de är utomhus. 

 

 Frågeställningar:  

Vilka ytor av förskolans utomhusmiljö används av barnen? 

Finns det skillnader på vilka ytor som används av pojkar respektive flickor? 
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2. Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning kring utomhusmiljö i förskolan och 

barns lek ur ett genusperspektiv. Med utgångspunkt i examensarbetets syfte bygger min 

läsning på vetenskaplig litteratur och vetenskapligt granskade artiklar. Den tidigare 

forskningen delas upp i två kategorier, där den första är utomhusmiljön i förskolan och 

den andra är dokumenterade skillnader mellan pojkar och flickor i utomhusmiljön. Alla 

vetenskapliga artiklar kommer från sökningar gjorda i databaserna ERIC och Libris, de 

sökord jag använt mig av är; preschool children, outdoor play, gender, gender 

differences, children, outdoor play in early childhood education. 

 

Avsnittet redogör för en avgränsad del av den tidigare forskning som kan relateras till 

syftet för denna studie och synliggör olika perspektiv på utomhusmiljön i förskolan och 

genusaspekter kopplade till dessa.  

 

2.1 Utomhusmiljön i förskolan 

 

Nedovic och Morrissey (2013) anser att fördelarna med att vara utomhus är att barnen 

får använda sig av många olika sinnen och utveckla såväl lukt och hörsel som syn. Barn 

som är utomhus har även större frihet att röra sig och utforska olika miljöer. Barn som 

tillbringar stora delar av tiden utomhus har ofta bättre hälsa och mår bättre än barn som 

är inne större delar av dagarna. Det är en hälsofråga att vara utomhus menar Kernan och 

Devine (2010). Föräldrarna till barnen i studien antyder att de upplever barnens glädje 

av att få röra sig fritt utomhus, deras aptit ska ha blivit bättre, barnen somnade bättre på 

kvällarna och höll sig även friskare än förut. Utomhusvistelse kan även innebära en 

begränsning för barnen, för att det anses finnas mer faror och olyckor som händer 

utomhus än inomhus. Från ett föräldraperspektiv är faran att släppa ut barnen ensamma 

en bidragande faktor till att barn tillbringar större delen av tiden inomhus (Kernan & 

Devine, 2010).  

 

Kos och Jerman (2013) undersökte hur miljön utomhus är utformad, de menar att det 

kan spela stor roll på vad miljön har att erbjuda barnen om de ska påverka barnen på ett 

positivt sätt att vara utomhus istället för inomhus. Vilka kvaliteter en utomhusmiljö 

egentligen bör ha finns det inga speciella riktlinjer för, vad som passar barnens behov 
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eller vad som inte passar. Utifrån ett barnperspektiv bör barnen ha en varierande och 

stimulerande miljö där de anser att det är intressant att befinna sig. Barnen som deltog i 

studien hade ett större intresse för att leka i en naturlig miljö där det fanns träd, gräsytor 

och andra ställen som inte var konstruerade. Gentemot en lekplats som var konstruerad, 

där det istället finns gungor, klätterställning, en så kallad traditionell utomhusmiljö (Kos 

& Jerman, 2013). Inte bara miljön, även materialet utomhus har en stor del i hur och var 

barnen leker menar Olsen och Smith (2017). Sättet hur barn lär sig att umgås och vara 

sociala med varandra bidrar till förmågan att leka, vilket i sin tur skapar en gemensam 

plattform för utforskning. Den gemensamma plattformen innebär en plats där barnen 

kan leka tillsammans och hjälpas åt att utforska istället för att göra det på egen hand. 

Men det är inte bara den sociala interaktionen som är av betydelse, materialet spelar stor 

roll för de yngre barnen och barn som behöver stöd i leken. Av den anledningen anses 

material som är flyttbart ge förutsättningar för barn att utforska, exempelvis hinkar, 

bollar och leksaker. Sand och vattenlek kan vara de mest värdefulla lekarna för barns 

sociala och kognitiva utveckling (Olsen & Smith, 2017).  

 

Materialen som finns utomhus i förskolan ändras ständigt och har visat sig leda till 

kreativt tänkande och skapar olika erfarenheter för barn. Beroende på hur de använder 

exempelvis spadar, hinkar och andra flyttbara lösa material (Olsen & Smith, 2017). 

Fjørtoft (2001) anser också att barn får en stor förändring i deras koordinationsförmåga 

och att barnen får bättre balans genom att leka i naturmiljö istället för den traditionella 

lekplatsen. Därför är det viktigt med en miljö som barnen själva anser som spännande 

och utforskande. Detta gör att pedagogerna behöver vara lyhörda, lyssna på barnen och 

hela tiden vara observant på vilka ytor som används på förskolan. Det ger pedagogerna 

möjlighet att observera hur ytorna används, om barnen tycker om att vara där och vilka 

barn som är där. Platser som är uppbyggda för barn av vuxna skiljer sig från platser som 

barnen själva skulle välja att definiera som lekställen menar Legendre och Gómez-

Herrera (2011). De menar vidare att om barnen själv får välja ett utrymme som de anser 

vara avsett för lek så är mindre än en tredjedel av platser som nämns, inomhus. Resten 

är platser från olika ställen utomhus, där oftast utomhus utrymmen som barn nämner 

inte är definierade till lekplatser utan istället till öppna ytor och naturliknande ställen, 

som exempelvis parker och ängar (Legendre & Gómez-Herrera, 2011).  
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Wood (2014) pekar på ytterligare aspekter att det inte endast behöver bero på vad 

barnen får för material eller vad för miljö de vistas i. Att barn ofta väljer sina aktiviteter 

utifrån deras egen förmåga till lek samt deras intressen, men att det finns 

maktförhållanden mellan barnen samt mellan barn – pedagog som kan styra istället för 

barnens intressen. Att barn väljer olika ställen att leka på, långt ifrån vuxna, nära vuxna 

eller med vuxna kan innebär olika definitioner av maktkontroll bland barnen. Det är 

därför viktigt att synliggöra vad det är som gör att barn väljer olika lekområden och 

lekar, att lägga fokus på om det finns maktfaktorer mellan vuxen – barn eller mellan 

barnen i leken (Wood, 2014).  

 

2.2 Skillnaden mellan pojkar och flickor  

 

Ett sätt att synliggöra genusperspektiv i verksamheten är analysstudier, där förskollärare 

svarar på frågor om deras arbete kring genusperspektiv och könsskillnader (Tallberg 

Broman 2009). Att samhället avspeglar sig i konstruktionen av hur vi arbetar i förskolor 

gentemot hur varje föräldraskap arbetar med genusperspektiv i vardagen. Att det skiljer 

sig åt mellan länder, beroende på hur föräldraskapet ser ut och beroende på hur man är 

som pedagog, så blir genus mer eller mindre synligt i verksamheterna (Tallberg 

Broman, 2009).  

 

Olausson (2012) har studerat om det finns synliga könsskillnader eller mönster mellan 

barn i olika verksamheter. Undersökningen visade att det fanns skillnader mellan två 

förskolor gentemot hur barnen lekte och uttryckte sig mellan könen. I den första 

förskolan så nämnde barnen i stort sätt aldrig kön, de lekte oftast gemensamt där 

rollerna var uppdelade, men det var inget som verbaliserades. I den andra förskolan var 

skillnaderna synligare och det blev märkbart att flickor och pojkars lek skiljde sig åt 

kring innehåll och lokalisering (Olausson, 2012). 

 

Genusskillnaderna på hur och var barn leker är stor menar Holmes och Procaccino 

(2009) som studerat barn i utomhusmiljön. Pojkarna i studien tillbringade mestadels av 

sin fria lek vid klätterställningar och rutschkanor medan flickorna tillbringade mer tid 

vid sandlådan. Storli och Sandseter (2015) menar också att det är stor skillnad mellan 

vad de olika biologiska könen föredrar att göra eller leka med. Deras resultat visar på att 

pojkar och flickor leker med skilda saker och förhåller sig till de traditionella 
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lekstrukturerna. Pojkarna höll sig till så kallade lekar som är till för pojkar, de lekte ofta 

våldsamma lekar där det bland annat ingick superhjältar som ett tema eller lekar där 

barnen skulle jaga varandra. Medan flickorna hellre höll sig till familjelekar och lekar 

som hade med omsorg att göra (Storli & Sandseter, 2015).  

 

Utifrån ovanstående referenser så finns det en hel del skillnader mellan pojkar och 

flickor inom förskolan. Mathur och Parameswaran (2015) hävdar att de inte hittade 

några könsskillnader bland barnen som de studerade, varken inomhus, utomhus eller i 

deras ostrukturerade lek hemma. De menar att orsakerna kring deras resultat kan bero på 

vilken kulturgrupp man studerar och forskar kring. Att könsrollerna kommer fram först 

när samhället skapar normer kring vad som är specifikt för flickor och pojkar. Att det 

tyder på att vi skulle kunna påverka det om vi ändrade på samhället och om vi skulle 

lyckas ta bort dessa könsteorier som finns kring barn (Mathur & Parameswaran, 2015).  

 

Fortsättningsvis så hävdar även Logue och Harvey (2010) att det i deras studie inte 

fanns en sådan stor skillnad mellan könen. Likheterna mellan vad flickor och pojkar 

föredrog att leka var mindre synliga, framförallt inom lekar som var socialt 

konstruerade. Alltså där barnen leker tillsammans, specifika lekar som är gjorda för att 

man ska kunna leka flera stycken. Författarna menar att exempelvis jaga-lekar och lekar 

där barnen skulle rädda varandra (exempelvis tjuv och polis, kull-lekar), så var barnen 

näst intill lika involverade oavsett kön. Däremot skilde det sig mellan familjelekar och 

superhjältelekar där fördelningen var som de trott, att i hemlekarna var det mer flickor 

och i superhjältelekar så deltog större delen av pojkarna (Logue & Harvey, 2010).  
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3. Metod 

I det här avsnittet presenteras de metodval jag har gjort. I början av avsnittet har jag valt 

att strukturera upp de olika metoderna jag har valt att använda mig av i studien. Sedan 

kommer det underrubriker som presenterar hur jag gått tillväga när jag gjorde 

observationerna, när jag valde förskola, vilka etiska ställningstagande jag har tagit 

hänsyn till. Till sist presenteras genomförande och bearbetning av det insamlade 

materialet. 

 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie, då den metoden passar till mitt 

forskningsområde, då jag har valt att synliggöra ett mindre antal barn i utomhusmiljö ur 

ett genusperspektiv. Kvalitativ forskning är till skillnad från kvantitativ mer inriktad på 

ord än siffror, den kvalitativa forskningen beskrivs som tolkningsinriktad (Bryman, 

2011).  

 

En fallstudie är en forskningsmetod som syftar till att man får mycket kunskaper kring 

det man undersöker, frågeställningar som hur och varför är viktiga för att fallstudien ska 

bli komplett (Yin, 2007). Precis som det låter så undersöker man ett fall, fallet som 

studeras bör avgränsas och bestämmas innan undersökningen börjar. Fallstudie valdes 

för att få svar på syftet i studien, samt utifrån vad för slags observationsfokus som 

valdes. Genom att använda fallstudie så kunde all information som behövdes samlas in 

hämtas genom observationer. Forskningsfrågorna riktas till mig som genomför studien 

och inte till de jag valt att observera.  

Det positiva med en fallstudie är att man kan välja vilken forskningsmetod man själv 

känner sig säker med eller som passar till syftet med studien. Man kan alltså välja till 

exempel observation, intervju eller enkät som metod. Alla metoder som är lämpliga till 

det du ska undersöka är möjliga att använda (Denscombe, 2014). Det negativa med en 

fallstudie är att det kan vara svårt att få tillgång till omgivningen man vill studera, man 

måste alltså ha ett godkännande från både personer och plats som ska inkluderas 

(Denscombe, 2014).  

 

För att genomföra fallstudien valdes metoden observation. Observation är en metod som 

utgörs utifrån vad observatören ser, alltså icke-verbal data som exempelvis kan utföras 

av anteckningar, foton eller enkäter (Cato, 2005). Beroende på vilken 
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observationsmetod som används får man olika insamlade material att bearbeta, mitt val 

blev anteckningar. En fördel med anteckningar är att man kan skriva ner allt som man 

ser och hör kring sitt observationsfokus och sedan återgå till det man skrivit och läsa det 

om och om igen. Det som skrevs ner var saker hände under observationerna, exempelvis 

var barnen lekte, vad det fanns för material att tillgå. En svaghet med anteckningar kan 

vara att man missar mer än om man skulle använt videokamera och få med allting i ett 

filmklipp (Cato, 2005).  

 

3.2 Observation 

Ordet observation finns det olika definitioner på, Cato (2005) menar att det kommer 

från latin och betyder att iaktta eller att undersöka. När man observerar så använder man 

sig av sina fem sinnen, det vi ser, det vi hör, det vi smakar, känner och luktar. Beroende 

på var man befinner sig gentemot sitt objekt så uppfattar man olika saker, så resultatet 

kan bero på vem som observerat (Cato, 2005). Jag valde observation för det passar ihop 

med min studie, syfte och mitt fokus. För att få en bild över hur barnen använder sig av 

utomhusmiljön så blev valet att dokumentera observationerna med hjälp av 

anteckningar och kartlägga var barnen befinner sig i relation till varandra. Att bestämma 

i förväg vad som ska observeras och hur man ska förhålla sig är viktigt, om ska man 

granska allting eller en viss del av verksamheten. Mitt val blev att få svar på 

frågeställningar hur barnen använder sig av utomhusmiljön och om det är någon 

skillnad mellan respektive kön vad de leker med eller var de befinner sig när de är 

utomhus.  

 

3.3 Val av förskola 

Efter att först ha valt en kommun i Sverige där jag ville undersöka utomhusmiljön så 

kom sen det svåra att välja förskola. Jag gick in på kommunens hemsida och sökte på 

vilka förskolor som fanns samt läste lite om olika förskolor, deras område och hur de 

arbetade kring utomhuspedagogik. En av de svåraste delarna i studien var att hitta en 

social miljö, i mitt fall en förskola där det fanns en miljö som var relevant till syfte och 

frågeställningar. Där förskolan hade blandade grupper av barn och där det fanns en 

relativt stor utegård. Vidare så letade jag efter en förskola som hade blandade 

åldersgrupper för att få en ganska stor spridning på barnen och vad de skulle kunna vara 

intresserade av att leka med utomhus. När jag funnit några förskolor som hade passande 
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utomhusmiljö till studiens fokus så sändes det ut förfrågningar till fyra olika 

förskolor/förskoleområden via e-post (se bilaga 1). Jag fick svar från två förskolor där 

en av de visade stort intresse för att träffa mig och höra på vad jag skulle observera. Jag 

besökte förskolan och ansåg att den hade en spridd utomhusmiljö, vilket menas med att 

det fanns olika ställen för barnen att leka, öppna ytor och barn i blandade åldrar. 

Förskolechefen hade stort intresse för min studie så jag valde att träffa pedagoger och 

barn under besöket. Jag förmedlade vad för slags observation jag skulle göra så alla 

inblandade var medvetna av min närvaro. Innan jag började observera så var nästa steg 

att få godkännande från vårdnadshavare att deras barn fick delta i studien (se bilaga 2).   

 

3.4 Genomförande 

I det här avsnittet redogör jag för hur jag gick tillväga från att jag träffade förskolans 

chef och presenterade en planering på hur jag skulle genomföra studien, till slutet när 

jag hade det insamlade materialet. 

 

Jag samtalade med förskolans chef om vilka tillfällen barnen är ute tillsammans och 

vilka tillfällen som är uppdelade. Vi bestämde att jag skulle komma till förskolan 8-10 

tillfällen, både förmiddagar och eftermiddagar och observera för att studien ska få ett 

ganska omfattande resultat som bör vara trovärdigt och inte något som skett vid fåtalet 

tillfällen. I samråd med chef så kom vi fram till att alla ska ta del av att jag är på 

förskolan och därför informerades alla pedagoger samt föräldrar. Förskolechefen sände 

ut en kort presentation om mig och vad jag skulle göra på förskolan. Jag skickade ut 

tillståndsblanketter till samtliga vårdnadshavare (se bilaga, 2) där det framkom att jag 

skulle befinna mig på förskolan och att det var helt frivilligt att bestämma om sitt barn 

ska delta eller inte i min studie. Det skickades alltså ut blanketter till samtliga 

vårdnadshavare på förskolan och de fick 5dagar på sig att svara om barnen fick delta 

eller inte. De barn som fick godkännande av vårdnadshavare att delta är de barnen som 

observerats, de blev mitt urval. Jag fick godkännande på 7 pojkar och 6 flickor så det är 

sammanlagt 15 barn jag observerade. Utifrån planering och tillfällen som barnen var på 

förskolan blev det 8 tillfällen med observationer, som var ca 5 minuter långa för att 

synliggöra var barnen befann sig och om det var flickor eller pojkar. Observationerna 

genomfördes måndagar och fredagar då barnen som fått godkännande att observera var 

ute samtidigt och jag fick större möjlighet att se skillnader eller likheter på vad barnen 

gjorde utomhus.  
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På grund av etiska skäl så kommer inte förskolan att nämnas i min studie och pedagoger 

nämns endast med deras yrkesroll. Barnen kommer inte ha fiktiva namn då jag anser att 

det inte har någon betydelse i min studie, de kommer endast namnges med 

könsbenämningen pojkar respektive flickor eller barn/barnen. I mina 

observationspapper så anges de med olika färger eller bokstäver x och o för att jag ska 

kunna skilja på vilka som befinner sig var, utomhus. 

 

3.5 Bearbetning av insamlat material  
 

I det här avsnittet redogör jag för bearbetningen av materialet som samlades in kring 

observationstillfällen på förskolan.  

 

Vid alla observations tillfällen använde jag mig av mallar som jag tidigare ritat, hur 

förskolans utomhusmiljö är utformad och var respektive saker finns, så som sandlåda, 

var jag står någonstans under observationerna och dylikt. Ritningarna är likt en 

planritning ovanifrån, ungefär hur förskolans utegård är utformad. Det är numrerat på 

ritningarna och varje nummer är ett ställe på förskolan, bland annat är gungorna ett 

nummer, där rutschkanan är så är det ett annat nummer. Det är även färgskillnader på 

ritningen där jag målat rött där det är sand och grönt där det är gräs. Barnen är 

markerade antingen i två olika färger, pojkar i en färg och flickor i en. Eller som en 

bokstav, jag använde mig av båda sätten då jag ansåg efter ett tag att färgpennorna inte 

ville fungera i kylan, så då bytte jag metod och använde mig av blyerts och angav 

flickor med bokstaven o och pojkar med bokstaven x (se bilagor). Jag valde att markera 

barnen med olika färger/tecken för att synliggöra genusperspektivet som var en del av 

min studie. Det användes även provisoriska anteckningar där jag skrev ner korta 

noteringar för att sedan minnas vad jag sett och vad jag kopplade det till (Bryman, 

2011). På anteckningarna skrev jag ner vad för material som fanns tillgängligt, var jag 

befann mig i relation till barnen och om det fanns skillnader på var barnen lekte 

beroende på vädret, då jag ansåg att det blev skillnader ibland när snön kom, då barnen 

verkade finna andra saker intressant och lekte på andra ställen än annars samt under 

andra könskonstellationer beroende på exempelvis om det snöade och många barn 

plötsligt gemensamt åkte pulka.  
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När allt material, både observationer och anteckningar var insamlade så granskade jag 

materialet och jämförde de olika observationerna om det fanns någon skillnad eller 

likhet på vad barnen gjorde och var de befann sig. Jag strukturerade upp 

observationerna och la underlagen bredvid varandra för att se var flickor hade lekt oftast 

och var pojkar hade lekt oftast. Sedan jämfördes det mellan vilka lekar de lekt, var i 

utomhusmiljön de befunnit sig under observationen. När jag kommit fram till var 

barnen oftast befann sig och vad de gjorde utomhus så granskade jag vilket material det 

hade tillgång till de dagarna det var mer synliga skillnader och om det fanns andra 

avgörande faktorer. En synlig faktor var vädret, där det framkom att det var lite mer 

blandade konstellationer av barn när det var snö och pulkorna användes. 
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4. Resultat 

 

I det här avsnittet redogör jag för resultatet av fältstudierna. Inledningsvis så kommer 

det en kort beskrivning på hur kartläggningen är upplagd och vad som betyder vad på 

den för att få en tydligare bild av färger samt siffror. Sedan kommer jag presentera två 

valda kategorier utifrån mina frågeställningar. 

Kategori 1. Ytor och användningsområde, populära/inte populära ytor 

Kategori 2. Genusskillnader - Fanns skillnader mellan vilka ytor som användes av 

pojkar respektive flickor? 

 

4.1 Kartläggning 

Kartläggningen utifrån observationerna synliggörs med numreringar, här nedan 

förtydligas numren och vad de innehåller för miljö/användningsområde. 

 

Stort X är var jag befinner mig, litet x är pojkar och o är flickor.  

1. Kompisgunga/korggunga och sand nedanför,  

2. Gungor, staket runt dem och även sand där med,  

3. Rutschkana uppe på en kulle, med gräs, sand nedanför rutschkanan.  

4. Sandlåda plus en mindre lekstuga. 

5. Buss-stolar, som står bredvid varandra 2 & 2 där man kan leka att stolarna är ett 

fordon av något slag, större lekstuga, bänkar och en trähäst. 

6. Den här delen är där man går in till förskolan för att komma in i kapprummet och ut 

på gården, brukar vara stängt där, men även varit öppet vissa observationer, det är bara 

asfalt. 

 

4. 2 Ytor och användningsområde, populära/inte populära ytor 
 

I följande kategori ges en beskrivning av förskolans utomhusmiljö samt var barnen 

befann sig när de var utomhus. Förskolans miljö består av olika delar som jag valt att 

numrera för att göra skillnad på olika lekställen och miljöer, de presenteras här nedan i 

både text och bild. 
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Bilden ovan presenterar förskolegårdens utomhusmiljö med en tillhörande kartläggning 

på vilka nummer som innehåller vad för slags yta/material.  

 

Förskolegården har många olika ytor och aktivitetsområden där barnen kan både 

använda sig av redskap och sin fantasi. Det finns ett förråd där pedagogerna oftast väljer 

att ta ut några redskap i taget så barnen inte alltid får tillgång till alla redskap och på så 

sätt blir de som nya material varje gång de kommer fram igen. Det finns bland annat 

cyklar, hinkar, spadar, leksaksbildar och dylikt i förrådet. Dagar då cyklarna var ute på 

förskolegården så blev det snabbt att barnen valde att cykla. Det finns även markerade 

övergångställ och liknande på förskolegården som är målade på marken.  

 

Korggungan - barn uppehöll sig både i och runt om. På korggungan så kan flera barn 

gunga tillsammans och även de allra minsta om en pedagog hjälper de upp i korgen. 

Den går att gunga i två olika rikningar och det finns sand under gungan, sanden är 

inramad med en liten träram som alla barnen kan ta sig över om de vill.  
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Det fanns en stor och en liten lekstuga där flera barn lekte både tillsammans och bredvid 

varandra. Lekstugorna var ofta upptagna och lektes i, det visade sig att det var ett av de 

områden där barnen spenderade mest tid genom observationerna. Förskolebyggnaden 

ligger mellan punkt 6 och 2. Det som är målat som en rektangel där emellan är ett 

”trädäck” som barnen exempelvis kan leka på och sova middag på i sina vagnar. På 

trädäcket tillbringade i stort sätt inga barn sin ”lek-tid”, de användes inte till lek under 

tiden jag var där. 

 

Gräsytorna både vid nummer 3 och 5 visade sig vara populära ställen att vara på och 

ställen där barnen använde fantasin och även kunde öva motoriken när de bland annat 

klättrade upp för kullen. De allra minsta barnen höll sig ganska ofta nära pedagoger, när 

en pedagog var uppe på kullen så kom även fler barn upp dit. Det mest populära stället 

som flest barn tillbringade sin tid vid oavsett kön var i sandlådan, nummer 4. Vid den 

sandlådan var det både sandlåda och liten lekstuga, barnen grävde, lekte med 

leksaksbilar och gjorde sandkakor. När det var sand som var mjuk, alltså plusgrader 

utomhus var det mer barn i sandlådan och pedagogerna tog fram hink och spade. Men 

när det var regn och kallt ute så användes hink och spade för att ta vatten med och hälla 

i en stor tunna istället. Materialet som användes på förskolegården hade utifrån vad jag 

som observatör såg, inga speciella användningsområden utan hink och spade kunde lika 

gärna användas till vatten, sand, snö som att leksaksbilar kunde köras överallt.  

 

De gånger jag observerade och det var snö utomhus så var det mest populära stället 

plats fyra, då pedagogerna tog fram stjärtlappar/pulka som barnen kunde använda till att 

åka ner för backen. De flesta av barnen jag observerade höll sig runt kullen. Det fanns 

även is i en av sandlådorna där vattenpölarna frusit och där höll en del av barnen också 

till.  

 

4.3 Genusskillnader – ytor som används av pojkar respektive flickor 
 

Det förekom en del skillnader mellan var flickor och pojkar lekte. Om jag jämför alla 

genomförda observationer så var det skillnader mellan könen och hur de använde sig av 

material och lekytor. Lekstugorna var väldigt populära både bland flickor och pojkar, 

men det blev synligt att det var flickor där lite oftare än pojkar. Där lektes det med hink 

och spade men även mycket kommunikation och dialoger fördes. Sandkakor och bjuda 
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på fika var ett intresse som utspelade sig när barnen lekte, pojkar som var med i 

lekstugorna tog hellre ”betalt” av de som ville köpa kakor än att göra kakorna. Rollerna 

som utspelade sig var alltså olika, samtidigt som det fungera bra att leka gemensamt 

flickor och pojkar. Jag anser att det är en viss maktskillnad mellan flickor och pojkar, 

framför allt vid lekstugorna och vid cyklarna. Där ofta pojkarna bestämde vad som 

skulle göras och tog egna intiativ i lekstugelekar som sedan flickorna ibland protestera 

över att de inte alls bestämt. Vad barnen sa synliggjordes inte i observationerna men det 

hördes att de pratade och alla barnen verkade välkomna att komma in i lekstugorna men 

med olika roller. 

 

Något som pojkarna visade mest intresse för var vid plats nummer 5. Där fanns en 

gräsyta med buss-stolar, en större lekstuga, bänkar och en trähäst. Oftast vistades pojkar 

vid bänkarna och den fria-gräsytan där de kunde springa runt och leka jaga-lekar. 

Cyklarna var även ett populärt område för pojkarna, när de togs fram på gården så blev 

de snabbt upptagna. Det verkade som att barnen redan bestämt vilka som skulle cykla, 

det var som att pojkarna lämnade den nuvarande leken och sprang och tog en cykel. 

Men sen kunde de tröttna ganska snabbt om de märkte att fler barn inte anslöt sig och 

ville cykla med dem. I stort sätt inger barn cyklade runt ensamt, de var oftast minst två 

individer som integrerade med varandra i samband med cyklandet. Vid plats nummer 5 

deltog även flickorna, men som tidigare nämnt så var det främst vid lekstugan och då 

var det ”hem-lek” som skedde medan pojkarna oftast bara tillbringade en liten stund i 

lekstugorna och då tog egna intiativ på vad de skulle göra där inne.  

 

Ställen som där inte var någon skillnad mellan könen när resultaten blev sammanställda 

var bland annat vid rutschkanan och kullen, nummer 4. Den var lika populär under tiden 

jag observerade och lika så i sandlådan nedanför. Där befann sig flickor och pojkar som 

lekte både tillsammans och bredvid varandra. Korggungan var det heller ingen större 

skillnad mellan könen, de barn som ville leka, lekte där tillsammans. Där var det dock 

mer inriktat på ålder för de äldre barnen kunde gunga högre och ta sig upp själva medan 

de yngre använde korggungan mer sällan och behövde då hjälp av en pedagog. Kullen 

blev som en inbjudan att åka pulka när det kom snö då pedagogerna, som jag tidigare 

nämnt tog fram pulkor och det var enda stället de kunde användas på för att åka.  
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5. Diskussion 

 

I det här avsnittet redogör jag för diskussioner kring resultatet.  

Att barn bör tillbringa en stor del av dagarna utomhus för att prestera bättre och få en 

bättre koncentrationsförmåga när de kommer in menar Nedovic och Morrissey (2013) är 

viktigt, barn som är utomhus tränar även mer på det motoriska när de går på naturlig 

mark än barn som är inomhus på jämna ytor hela tiden (Robinson & Barrett, 2017). 

Resultatet visar att barnen på förskolan lekte i olika miljöer och tillbringade en hel del 

tid utomhus tillsammans, samt använde många av ytorna på förskolan där de var mer 

utmanande terräng. Även utifrån vad barnen hade tillgång till för material utomhus så 

benämner Kos och Jerman (2013) att materialet kan vara ett dilemma, hur miljön är 

utformad och då varför barnen förhåller sig till olika områden men undviker vissa. 

Resultatet visar att barnen drogs mer till varierande miljö med naturmaterial än en miljö 

som var strukturerad med typiska lekplatsföremål som även Kos & Jerman (2013) 

menar att barnen ofta gör. Barnen tränar sin koordinationsförmåga och skapar ofta 

bättre balans genom att vara i en naturmiljö med utmanande terräng (Fjørtoft, 2001). 

Det kan skilja sig väldigt mycket åt vad för terräng som är utmanande, på förskolan där 

jag utförde observationerna så var sanden tillräckligt utmanande att gå runt i för de 

yngsta barnen. Medan det var en större utmaning för de äldre barnen att ta sig upp på 

kullen när underlaget ändrades beroende på väderomslag och det hamnade is och snö på 

marken. Pojkarna lekte oftare på kullen och runt bord där de klättrade medan flickorna 

föredrog att hålla sig mestadels på barmark, vilket tyder på att flickorna föredrog en 

plats där de kunde utmana sig själva att bland annat räkna när de lekte i lekstugorna och 

sålde saker där. Medan pojkarna utmanade sin motoriska förmåga oftare.  

 

5.1 Struktur och materialanvändning 
 

Strukturerna på hur förskolegården var utformad och vilka material man valde att tillgå 

kan göra skillnad gentemot hur barnen leker, om det är platser där det får plats ett 

begränsat antal barn så är det enkelt att barnen leker med dem som de brukar leka och 

inga fler individer tillkommer i leken (Svaleryd, 2002). Av resultatet framkommer att 

barnen på förskolan hade en varierande miljö och även varierande leksaker som togs ut 

några i taget under utomhusvistelsen så det inte alltid fanns fri tillgång. Materialen kom 

ut emellanåt och blev då mer populära och spännande att använda. Det skiljde sig 

mellan användning av material, bland annat på cyklar, då pojkarna cyklade när cyklarna 
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kom ut och flickorna använde oftare hinkar och annat mindre plockmaterial. Olsen och 

Smith (2017) menar att material som ständigt ändras och byts ut har visat sig skapa 

kreativitet hos barnen och de kan använda materialen på många olika sätt, inte alltid just 

de som det egentligen är till för. Det är enkelt för ett barn att ta med de lösa materialen 

och förflytta sig till ett annat ställe där de vill leka, istället för ett fast material som 

bestämmer ut miljön barnen ska leka i (Olsen & Smith, 2017).  

 

I studien har jag kommit fram till att X-förskola har en stor öppen utomhusgård där man 

hela tiden har uppsikt över barnen på ett positivt sätt. För mig innebär en öppen yta att 

barnen kan leka fritt och en bit från pedagoger men att man hela tiden kan se barnen 

ändå. Enligt Kernan och Devine (2010) kan det vara en begränsning att ha barnen ute på 

grund av att det finns fler faror gentemot att ha dem inomhus. Men med en öppen yta 

och tillgång till att hela tiden se barnen blir det inget hinder. Barnen kan även leka på 

ytor där de inte syns lika väl, så som bakom kullen eller i lekstugorna. Det är viktigt 

med en utmanande miljö och öppna ytor enligt Legendre och Gómez-Herrera (2011) 

som menar att det är populärt bland barn att välja att leka och skapa sina egna lekar på 

bland annat parkytor. Resultatet visar att barnen integrerade med varandra och med 

pedagoger, exempelvis under tiden som de lekte lekar där de lagade mat eller jagade 

varandra. Det behöver inte endast bero på vad för material som det finns tillgång till 

eller vad för miljö barnen vistas i menar Wood (2014). Ofta väljer barn sina aktiviteter 

och miljöval utifrån deras egen fantasi och lekförmåga, de menas med att olika miljöer 

är olika utmanande för olika individer. Vissa barn är vana att leka i skogen och vissa 

barn är vana att leka inomhus, det är därför bra att skapa en förskolegård med hjälp av 

barnen och lyssna på vad de har för intressen, för att skapa en spännande yta om 

möjlighet finns. 

 

5.2 Synliggöra kön 
 

Resultatet visar att barnen på förskolan inte har några problem att leka i blandade 

könskonstellationer, barnen lekte gemensamt med både flickor och pojkar. Som 

Svaleryd (2002) nämner blir genusperspektivet synligare desto äldre barn är och desto 

mer medvetna av vad som är specifikt att göra eller leka med utifrån sitt biologiska kön 

i samhället. Jag granskade även bidragande faktorer så som väder, var pedagogerna 

befann sig och var jag befann mig när jag observerade om det blev någon skillnad på 
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vad barnen valde för aktiviteter eller var de befann sig. Olausson (2012) menar att det 

kan bero på vilken verksamhet man observerar och hur strukturerna ser ut i förskolan 

om det synliggörs skillnader mellan kön.  

 

Är barnen medvetna och leker uppdelat eller är de vana att alla barn kan vara med från 

första stund så anser jag att det kan bli skillnader i hur barn uttrycker sig kring kön och 

uppdelning. Även vilket material som erbjuds och på vilka platser de finns tillgång till 

material kan spela stor roll i vilka barn som leker med det. Jag anser att man som 

pedagog skulle kunna arbeta mer med att ha ett bestämt material som man vet båda 

könen leker lika mycket med. Alltså att barnen får tillgång till det materialet vid ställen 

där det är mer könsuppdelat så att fler barn dras till sådana ställen och att det blir mer 

neutraliserade lekställen. Jag anser inte att det är fel att uppdelningarna finns för det kan 

även bero på intressen som barnen har, att de väljer lekställen utifrån intresse och inte 

utifrån vilka barn som leker där (Svaleryd, 2002). 

 

Svaleryd (2002) anser att könsbenämningar kan göra väldigt stor skillnad, om vuxna 

runt om barnen inte benämner något specifikt kring leksaker eller lekar. Om de inte gör 

skillnad mellan könen på hur de behandlas kommer barnen inte synliggöra det på 

samma sätt. Det är de vuxna och samhället som styr och bestämmer över vilka ordval 

man använder och om man gör skillnad mellan könen. Vidare menar Mathur och 

Parameswaran (2015) att det beror på vilken kulturgrupp man studerar om man kommer 

få synliga skillnader mellan genus och hur barnen leker. De menar på att samhället och 

normerna styr och att vi skulle kunna bryta alla könsmönster och teorier i samhället om 

man utgick ifrån att en individ är en individ och inget kön.  

 

Utifrån Holmes och Procaccino (2009) så är skillnaderna mellan könen stor i deras 

studie, de menar att flickorna har ett lugnare sätt att vara på och i studien så var det 

mestadels flickor som tillbringade tiden i sandlådan medan pojkarna tog för sig och 

lekte vid klätterställningarna. Även Storli och Sandseter (2015) antyder att det är stor 

skillnad mellan könen och vad pojkar föredrar att leka med framför flickor, de 

synliggjordes att det finns traditionella könsstereotyper inom deras studier och jag antar 

att det beror på samhällsnormerna och hur utomhusmiljöerna är strukturerade. Vidare 

menar Logue och Harvey (2010) att det endast var skillnad inom lekar så som när 

barnen lekte superhjältelekar då var det mestadels pojkar som lekte och när det var 



 

19 

 

hemvrå lekar så var det mest flickor, men att skillnaden inte var speciellt stor i vanliga 

lekar så som socialt konstruerade lekar där barnen leker exempelvis jaga och leker i 

större grupper.  

 Anledningen att skillnaden mellan kön utomhus på förskolan där jag observerade var 

mindre synlig kan vara för det inte fanns något ”könsstämplat” material som det gör 

inomhus, enligt samhället. Där dockvrån är för flickor och pojkarna som oftast leker 

med legogubbar eller bilar. Utomhus är det generellt enklare för barn att både leka 

många och med blandade könskonstellationer, då det oftast finns större mängd av 

material och större ytor där barnen kan leka.  

 

5.3 Slutsats 
 

Efter den här observationsstudien har det konstaterats att det inte var speciellt stora 

könsskillnader mellan barnen på X-förskola, vilket beror på de öppna ytorna och 

könsneutrala lekställen utomhus. Barnen på förskolan var även alltid ute i blandade 

könskonstellationer och pedagogerna hade bra koll på alla barn och såg till att alla barn 

kunde vara delaktiga någonstans. Som (Olausson, 2012) nämner kan det skilja sig 

väldigt mycket mellan förskolor och därför skulle det vara spännande att fortsätta 

observera på andra förskolor. Beror det på hur förskollärarna förhåller sig till barn och 

material i den dagliga verksamheten eller om andra förskolor har ett annat tänk kring 

genus kan bero på hur det verbaliseras av barnen. En fortsatt studie kring fler förskolors 

utomhusgård ur ett genusperspektiv vore spännande. 
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Bilagor 

 
BILAGA 1 – Mail till Förskolechef 

 

Hej!  

 

Jag är en förskollärarstudent på Högskolan i Gävle. Jag läser min sista termin och har 

påbörjat mitt examensarbete kring utomhuspedagogik- mer specifikt hur barnen 

använder sig av utomhusytan som finns på förskolan.  

 

Jag ska utföra en observationsstudie på en förskolegård. Jag har förstått det som att X-

förskola har barn i alla olika åldrar samt utegård som ska bidra till lek och belägen i 

centrala X. Det skulle därför vara av intresse att få besöka den förskolan vid ca: 8-10 

tillfällen när barnen är utomhus på både förmiddagar och eftermiddagar inom närmsta 

veckorna. Examensarbetet ska vara klart i början av december. Av den 

anledningen önskar jag att få tillträde till förskolan ganska snart. Jag behöver 

också lämna ut blanketter till föräldrar för information och godkännande att det är okej 

för mig att komma ut och observera deras barn under dessa tillfällen. Allt deltagande är 

frivilligt och berörda kan när som helst avbryta sin medverkan. Förskolan samt barn och 

personal på förskolan kommer att vara avidentifierade, inga namn eller liknande 

kommer att förekomma i examensarbetet. När examensarbetet har examinerats kommer 

det att sparas i högskolebibliotekets databas DIVA.     

 

Har du någon fråga kring hur jag tänkt kring arbetet eller liknande så når du mig; Tilda 

Hurtig, mail: xxx@student.hig.se telefon nummer: 076-xxxxxxx 

Min handledare, Jan Grannäs, mail: xxx@hig.se  
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BILAGA 2 – till vårdnadshavare, tillståndsblankett  

 

 

Till vårdnadshavare! 
 

Jag heter Tilda Hurtig och studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Under 

hösten kommer jag att göra ett examensarbete där jag ska göra observationer på hur 

barn använder sig av utomhusmiljön. 

 

Jag kommer att skapa en kartläggning av förskolans utomhusmiljö och sedan använda 

mig av ett pricksystem, där jag endast gör prickar och linjer på var barnen befinner sig 

och vad de gör under tiden de är ute. 

 

Kommun, stad/samhälle och förskolans namn kommer avidentifieras. Jag kommer inte 

använda mig av namn på barnen då arbetet inte ska synliggöra specifika barn utan bara 

helheten av hur ytan används. 

 

Anteckningar från observationerna genomförs med hjälp av papper och penna. Digitala 

bilder tas endast på verksamhetens gård, bilder tas ej under tiden barnen är ute. Endast 

barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kommer finnas med i 

observationerna.  

 

Efter kursens slut kommer anteckningar och digitala bilder lämnas in till Högskolan i 

Gävle för förvaring. När examensarbetet har examinerats kommer det sparas i 

högskolebibliotekets databas DIVA.  

 

Med vänlig hälsning Tilda Hurtig 

 

Kontaktpersoner: 

Tilda Hurtig, mail: xxx@student.hig.se 

Min Handledare: Jan Grannäs: xxx@hig.se 

 

 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN  

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn: 

 

 

Vårdnadshavare, namnteckning och datum: 

 

 

Vårdnadshavare, namnteckning och datum:  
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Bilaga 3 
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