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Sammanfattning: 

I det här examensarbetet var målet att få veta mer om vad pedagoger gör tillsammans med 
barn under den fria leken ute på förskolegården. Tanken var också att låta pedagogerna berätta 
om sina tankar kring sin uteverksamhet på förskolegården och om sin roll där.  
 
Detta har undersökts med ostrukturerade observationer och i strukturerade intervjuer av 
pedagoger på en förskola. 
 
I resultatet framkommer att pedagogerna är tillsammans med barnen 77 % av tiden de är ute 
på förskolegården. De är då framförallt i sandlådan och bygger sandkakor och pratar med 
dem. Övrig tid intar de oftast en övervakande roll, då de framförallt övervakar fungerande 
pågående lek. 
 
Av tiden de är med barnen fördelar de den på ett rättvist sätt mellan pojkar och flickor, men 
det framkommer inte om det är samma flickor resp. pojkar som får uppmärksamheten eller 
om det är alla som får lika mycket uppmärksamhet.  
 
 
 
 
Nyckelord: Förskolegård, genus, interaktion, lek, pedagoger  
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1 INLEDNING 
   Mamman till dottern vid hemgång från förskolan: 
– Vad har du gjort för roligt idag?  
– Äh, vi har bara varit ute och lekt, svarar dottern 
– Men det är väl roligt, skönt att vara ute och leka med kompisarna? säger 
   mamman  
– Det är ju inget roligt, vi är ju alltid ute och leker, vi gör ju aldrig någonting, 
   svarar dottern 

 
Den här händelsen utspelade sig mellan mig och min dotter för ungefär två år sedan. Allt 
sedan dess har det här funnits i mitt huvud och jag har flera gånger funderat på om det är så 
här det är. Att när barnen är ute på gården i fri lek på förskolan, så gör de ingenting. Mina 
egna erfarenheter, som förälder, under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) samt som 
vikarie på förskolan, har visat att barn ofta har långa perioder av fri lek utomhus på 
förskolegården. Där lämnas barnen ifred och pedagogerna övervakar deras lek och ingriper 
mest vid konfliktlösning. Sällan är de med och använder leken som ett sätt för barnen att 
utvecklas, som stöd, som inspiration eller som samtalspartner. 
 
Dessa upplevelser och tankar ligger som grund för detta arbete och har gjort att jag vill 
undersöka vad pedagoger gör tillsammans med barn ute på förskolegården under den fria 
leken. Det är även intressant att se hur de förhåller sig till pojkar och flickor när de är ute på 
gården. Detta eftersom mycket av den forskning som finns i ämnet visar att barn på förskolan 
inte blir bemötta på ett jämställt sätt, utan att det är könet som avgör hur de blir bemötta och 
vad de väljer att leka med (Eidevald, 2009, Odelfors, 1998). Men även för att jag, framför allt 
under min utbildning till förskollärare, ”fått upp ögonen” för hur viktigt det är att arbeta med 
genus i förskolan. Att förskolan måste hitta ett sätt att se till att alla barn, oavsett kön, får 
samma möjligheter att utvecklas till fria individer. 
 
 
1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vad förskolans styrdokument säger, begreppsförklaringar och tidigare 
forskning inom området tas upp. 
 
Förskolan har en rad styrdokument som styr vad och hur de skall arbeta, bland dessa 
styrdokument finns Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet [Lpfö 98], 1998). I 
den har jag valt ut två områden som jag anser vara av extra stor betydelse när det gäller arbete 
med genus och vikten av att vara en närvarande pedagog. 
 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall 
barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 98, s 5). 
 
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 skall motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 
(Lpfö 98, s 4). 
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Utifrån dessa delar har jag valt att fokusera tidigare forskning på områden som berör miljö, 
lek, pedagogers roll och genus. 
 
 
1.1.1 Begreppsförklaringar 

Här är min beskrivning av några begrepp som förekommer i texten. 
 
Förskolegård - då menar jag gården som finns runt förskolan, inte skogen eller någon annan 
plats barnen kan gå och leka på. 
 
Pedagoger – jag använder ordet pedagoger när jag menar de vuxna som arbetar inom 
förskolan. Det kan vara utbildade förskollärare, lärare, barnskötare, dagbarnvårdare, 
fritidspedagoger och pedagogiskt outbildad personal. 
 
Genus – med det menar jag hur man formas till kvinna och man genom yttre påverkan, från 
t.ex. samhället, kulturen, normer. Det innefattar även föreställningar, både medvetna och 
omedvetna om vad som anses som manligt och kvinnligt. Hur människor blir uppdelade i 
grupper beroende på vilket kön de är, kvinna eller man.  
 
Interaktioner - med det menar jag tillfällen när två eller flera personer, pedagoger och barn 
har någon form av kontakt eller samspel med varandra, kan vara t.ex. samtal, lek och 
kroppskontakt. 
 
 
1.1.2 Förskolegårdens miljö 

En förskolegård kan se ut på olika sätt, men många har gungor, lekstuga, sandlåda, träd, gräs, 
kullar, kojor, asfalt och klätterställningar av något slag. 
 
Det är, enligt Anders Szczepanski, i utemiljön som människor lär sig bäst, där kan barn 
uppleva med alla sinnen, de ser, hör, känner, luktar, smakar och förnimmer. (Tidningen 
Förskolan, 2005, ss. 88-95) Genom att se förskolgården som inte enbart en plats för lek utan 
också som ett pedagogiskt redskap kan man få in matematik, miljötänkande, motorik, språk, 
färg och form på ett enkelt och naturligt sätt (Tidningen Förskolan, 2005, ss.126-132). 
 
Olika platser på förskolegården kan hjälpa barn att utvecklas på olika sätt, till exempel så 
utvecklas språket i sandlådan, i lekstugan och i klätterställningar (Løkken, Haugen & Röthle, 
2005). För de yngsta barnen, kan gungorna användas som ett verktyg för att träna samspel, ge 
och ta och vänta på sin tur (Lindblad, 2001). Genom att plantera doftande blommor, vackra 
träd och ätbara frukter och bär på förskolegården, kan barnens sinnen stimuleras och locka till 
rörelse. Ett naturligt sätt att arbeta med naturen och hur den fungerar får man om man t.ex. har 
ett fågelbord och matar fåglar på förskolegården, då kan man på nära håll studera olika fåglar 
och deras beteenden. (Tidningen Förskolan, 2005, ss. 27-37) 
 
Eftersom det är pedagogerna som är ansvariga för att forma barnens miljö, måste de erbjuda 
ett varierat lekmaterial, och placera det både synligt och lättillgängligt för barnen. Genom att 
göra det får barnen stimulans i lek och i lärande. (Løkken, Haugen & Röthle, 2005) 
Knutsdotter Olofsson (1987) har i sina studier upptäckt att små barn blir mer påverkade av de 
föremål som finns runt omkring dem när de ska välja vad de ska leka, (t.ex. leker med bilar 
om det finns bilar) än vad äldre barn blir. Därför är tillgången till ett varierat material extra 
viktigt för framförallt de yngre barnen. Exempel på olika saker som lockar till olika lekar är 
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klossar, lego, skynken, papper, lera och kartong som lockar till rollek medan dockor, nallar, 
bilar, tåg, hushållssaker och kläder lockar till låtsaslek (Knutsdotter Olofsson, 1987). Stora 
saker, som rutschkanor lockar i sin tur, framförallt yngre barn till rörelselek (Løkken, Haugen 
& Röthle, 2005). Utemiljön på förskolan är något som ofta glöms bort när pedagogerna tänker 
och planerar kring barnens lärande och utveckling, fokus ligger mest på innemiljön. (Jonstoij, 
2000) 
 
 
1.1.3 Lek 

Sverige har lovat att följa FN:s Barnkonvention, som är skriven för att skydda barns 
rättigheter. I den finns bl.a. artikel 31, där det står att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. 
(Regeringskansliet, 2005) 
 
Fri lek och dess betydelse har varit en av svensk förskolas viktigaste pedagogiska hörnstenar 
sedan Friedrich Fröbel (1782-1852) utvecklade sin pedagogik. Lek är något som barn sysslar 
med och som pågår hela tiden, och de gör det inte för att lära sig något utan för att leka menar 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Att barn får leka fritt ute på 
förskolegården är något som är bra så länge barnen är aktiva och engagerade. Men 
pedagogerna måste vara på det klara med vad de ska göra om leken mattas av eller om den 
blir enformig. (Løkken, Haugen & Röthle, 2005) Tidigare har man trott att barn utvecklas i 
leken utan närvarande pedagoger, men det har visat sig att så inte är fallet. För att barnen ska 
utvecklas i leken måste pedagogerna vara närvarande. (Lindqvist, 1996) Att barn leker på 
förskolan är något självklart och vanligt förekommande, lika vanligt är det att pedagogerna 
under tiden passar på att göra någonting annat (Knutsdotter Olofsson, 1996). 
 
I leken utvecklar och tränar barn många olika färdigheter, t.ex. turtagande, socialt samspel, 
inlevelseförmåga, medkänsla, föreställningsförmåga, fantasi och lära känna och förstå sin 
omvärld (Knutsdotter Olofsson, 1997). Leken är även social, emotionell och kognitiv för 
barnen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Att låta barnen röra vid föremål i 
leken och inte bara titta på dem gör att de lär känna sin omgivning (Løkken, Haugen & 
Röthle, 2005). 
 
Ibland har barn inte den erfarenhet som de behöver för att kunna berätta om saker som hänt 
dem eller som hänt i omvärlden. Då kan de i låtsasleken skaffa sig den erfarenheten eftersom 
de där har möjlighet att forma sina tankar, bearbeta dem och få en uppfattning om världen. 
(Knutsdotter Olofsson, 1987)  
 
Små barn hämtar inspiration till låtsasleken från sin egen vardag, från livet runt omkring dem, 
från tv, böcker och från vad som händer andra (Knutsdotter Olofsson, 1987). Man kan i barns 
lek se hur de använder sig av sina egna erfarenheter, erfarenheter som de hämtar från olika 
sociala miljöer och kulturer (Johansson & Holmbäck, 2000). Vidare så utvecklas även 
kreativiteten och förmågan till problemlösning upp när barn sätter samman sina egna 
erfarenheter på nytt sätt i leken (Knutsdotter Olofsson, 1987). 
 
Det finns forskare som har utvärderat olika träningsprogram där man stimulerat barn till 
låtsaslek i grupp för att se vilken effekt det har. Forskarna kom där fram till att lekträning 
leder till mer fantasi och grupplek, en varaktigt ökad social samvaro, ökad emotionell 
utveckling och till ett allmänt ökat välbefinnande. (Knutdotter Olofsson, 1987) Genom att ta 
fram nytt material, nya leksaker och arrangera dessa som om det redan pågår en lek kan 
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pedagoger lägga grunden till helt nya lekar och ge nya vinklingar i befintliga lekar (Nordin 
Hultman, 2004). 
 
Att ha en kreativ, skapande och fantasifull miljö kan bidra till att leken kan fortsätta att 
utvecklas på ett positivt sätt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2005). Pedagogerna 
är de som har ansvaret för att alla barn får och kan vara med i leken, deras jobb är att hjälpa 
alla barn att hitta roller och hitta på lekar som gör att alla kan vara med (Ladberg, 2003). 
 
Språket tränas även i leken, det är framförallt barn som ännu inte har ett utvecklat språk eller 
barn som är språkförsenade som kan ha extra stöd och träning av leken (McCunn-Nicholich 
och Brustein, genom Knutsdotter Olofsson, 1987). Vygotskij anser att leken är den viktigaste 
delen för barns utveckling av språket och av kognitiva funktioner (enligt Knutsdotter 
Olofsson, 1987). 
 
 
1.1.4 Genusforskning inom förskolan 

Svensk forskning visar att barn på svenska förskolor blir bemötta på olika sätt beroende på om 
de är flickor eller pojkar, tvärt emot vad som sägs i Lpfö 98 (Odelfors, 1998). Det har även 
visat sig att förskolan snarare förstärker än motverkar de traditionella könsrollerna, som 
sorterar in människor i fack beroende på vilket kön de har (Wahlström, 2003). Eftersom det är 
i bemötandet med andra människor som barnen förstår vad det innebär att vara flicka eller 
pojke är det viktigt att förskolan arbetar medvetet med genus (Svaleryd, 2002). 
 
Pojkar och flickor väljer ofta olika sorters lekar och använder olika sorters leksaker beroende 
på vilket kön de tillhör. Att avgöra hur mycket som är kulturellt och/eller socialt betingat i det 
beteendet kan vara svårt att veta anser Knutsdotter Olofsson (1987). Medan Svaleryd (2003) 
menar att barns val av lek och aktiviteter styrs av de sociala och kulturella förväntningar som 
är knutna till det egna könet. Att det är pedagogernas och omgivningens förväntningar på vad 
som är manligt och kvinnligt som ligger bakom barnens val av lek, leksaker och kamrater. 
 
Erfarenheter visar att pojkar och flickor som fritt får välja kamrater och plats i fri lek väljer att 
vara med barn av samma kön, dvs. pojkar väljer pojkar och flickor väljer flickor. Detta trots 
att, pojkar och flickor på förskolan utsätts för samma pedagogik och har samma lekmaterial 
att välja mellan.(Svaleryd, 2003) På många förskolor tror pedagogerna att de behandlar pojkar 
och flickor på samma sätt, att de arbetar jämställt, vilket det har visat sig att de inte gör. Det 
finns en stor risk med att sortera in pojkar och flickor i olika fack utifrån deras 
könstillhörighet, eftersom variationen inom respektive kön oftast är större än den mellan 
pojkar och flickor och att man därmed inte ser de som håller sig inom den givna normen, dvs. 
tysta, lugna hjälpsamma flickor och högljudda, stökiga, busiga pojkar som inte kan sitta still. 
(Eidevald, 2009) 
 
Pojkar och flickors lek utomhus har visat sig se olika ut, pojkars lek rör sig ofta över stora 
ytor i stora grupper, ofta långt bort från pedagogerna och många gånger förekommer även 
hårdhänt kroppskontakt. Flickors fria lek utomhus däremot är ofta stillsammare, utan så 
mycket kroppskontakt och i mindre grupper närmare pedagogerna. (Länsstyrelsen 
Västmanland, 2007) Det har även visat sig att barn på förskolan blir mer jämlika när de leker 
utomhus än när de leker inomhus (Skolverket, 1999, ss.127-136). De lekar eller aktiviteter 
som barn leker i sandlådan är även de ofta uppdelade efter vilket kön barnet har, flickor sitter 
lugnt och stilla och bygger sandkakor som de sedan vakar över så att pojkarna inte raserar 
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dem. Pojkar däremot bygger och konstruerar i sandlådan, de börjar med att bygger upp, sedan 
river de ned för att sedan börja om igen med att bygga upp det raserade. (Wahlberg, 2003) 
 
Barnen tränar även olika egenskaper i sina olika lekar. Pojkar som leker i stora grupper tränar 
egenskaper som kan anses vara ”manliga” som t.ex. ledarskap, jagkänsla, initiativförmåga, 
mod och styrka medan flickor istället i sina små grupper tränar egenskaper som kan anses 
vara ”kvinnliga”, som t.ex. lyhördhet, anpassning, samspel, hänsyn, medkänsla och 
inlevelseförmåga. (Svaleryd, 2002) 
 
 
1.1.5 Pedagogernas roll 

Pedagogernas närvaro eller inte har stor betydelse för barns sätt att samspela i lek (Odelfors, 
1998). Genom att vara en närvarande pedagog, när de yngsta barnen på förskolan leker, ger 
man barnen en trygghet som gör att leken kan utvecklas och fortgå (Løkken, Haugen & 
Röthle, 2005). Fransk forskning gjord 1991, av Legendre och Fontaine, visar att bland 2-
åringar som lekte med synliga och närvarande pedagoger, samspelade barnen oftare, de lekte 
mer med varandra och antalet konflikter minskade (enligt Løkken, Haugen & Röthle, 2005, 
s.124). Pedagogens roll på förskolegården kan bestå av bl.a. ”finnas i närheten” för att skapa 
lekro, vara ett stöd vid konflikter och som förmedlare av lekregler (Odelfors, 1998). Det har 
visat sig att pedagoger inte alltid är konsekventa i sitt handlande vid konflikter mellan barn. 
Ibland hjälper de barnen att lösa konflikten och ibland låter de barnen sköta detta själva. 
(Ivarsson, 2001) Observationer har visat att pedagoger sällan deltar i barns lek, utan att de ofta 
intar en övervakande roll (Odelfors (1998). Men pedagoger är vuxna människor och borde 
därför själva förstå att det är situationsbundet när man ska gå in i leken och när man och skall 
hålla sig på visst avstånd (Pape, 2000). 
 
Att vara aktiv i barns lek betyder mer än att leka med barnen, det betyder också att kunna se 
och höra vad som händer runt omkring, kunna agera rättvist, kunna trösta och kunna hjälpa 
vid behov (Pape, 2000). Men det är även att lyssna och avbryta så lite som möjligt, med det 
menas att pedagogen inte behöver vara med och leka men ska vara lyhörd för det som händer 
(Tidningen Förskolan, 2005).  
 
Inom Reggio Emilia ser man på barndomen och barns lek som något allt för viktig för att 
vuxna skall lämna barnen ensamma i den (enligt Jonstoij, 2000). Pedagogerna måste finnas 
närvarande som lekkamrater, fysiskt stöd, medupptäckare samt medforskare för barnen. De 
måste även hjälpa till att sätta ord på upplevelser och erfarenheter och utveckla barns språk. 
Detta kan göras på många olika sätt, till exempel med sånger eller rim och ramsor som 
anknyter till det som pedagogen gör för tillfället, bygger sandkakor, gungar eller kanske 
sparkar boll. (Granberg, 2000) Språket utvecklas hos barn med hjälp av att närvarande 
pedagoger ger tydlig respons på barnens kommunikationsförsök, exempel på detta är att 
benämna föremål och händelser i barnens omgivning (Svensson, 1998). Pedagoger och andra 
vuxna är för de yngsta barnen de allra viktigaste samtalsparterna, eftersom de kan hjälpa de 
barn som ännu inte har ett språk att sätta ord på olika saker och på det som sker. Det är i 
samspel med pedagoger som barnen lär sig nya saker och fördjupar sina kunskaper i sådant 
som de redan kan. Detta kan pedagogen göra genom att tänka på att tala i fullständiga 
meningar, benämna saker med dess rätta namn och använda språkets mångfald (Liberg, 2003, 
Pape, 2000). Barnen får även kunskap om världen i dialog med andra människor och på 
förskolan är de andra människorna pedagogerna (Vygotskij, i Lindqvist, 1996, s.143).  
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Att göra leken så lockande som möjlig är även det något som pedagogen ansvarar för. Det 
betyder inte att de ska vara med och detaljstyra leken, utan att de har ett ansvar att se till att 
leken fortskrider på ett utvecklande sätt. Vygotskij har tagit upp att vuxnas deltagande behövs 
för att lek skall kunna utvecklas (enligt Pramling Samuelsson & Carlsson 2005, s.220). Hur 
mycket pedagogen ska gå in och styra är en fråga om pedagogisk takt, dvs. det beror på 
situationen (Løkken, Haugen & Röthle, 2005). Om man döper om aktiviteten fri lek till 
gemensamt utforskande kan pedagogerna bli mer aktiva och utforskande istället för att vara 
passivt övervakande, med enda syfte att ingripa vid konflikter mellan barn (Eidevald, 2009). 
 
På förskolan händer nya och olika saker hela tiden, saker som gör att pedagogerna inte kan 
sitta still tillsammans med barnen. Men varje gång en pedagog reser på sig och gör något 
annat så avbryts barnen i det som de håller på med och följer med pedagogen, något som är 
extra tydligt när det gäller de yngre barnen. (Knutsdotter Olofsson, 1996) 
 
Pedagogens roll i arbetet med genus på förskolan är viktig eftersom forskning visar att de är 
medskapare till att dela in pojkar och flickor i olika fack efter vilket kön de är (Wahlberg, 
2003). Förskolan är inte så könsneutral som den borde vara, utan den producerar kön och 
makt hela tiden, pojkar och flickor blir till exempel bemötta på olika sätt i liknande situationer 
av pedagoger. Bland annat i den fria leken blir pojkar tillsagda på ett sätt medan flickor på ett 
annat, även om situationen är exakt samma. Flickor blir ofta tillsagda bestämt och med en 
förväntning att de ska lyda omgående eftersom de borde veta bättre medan pojkar kanske får 
en tillsägelse och sedan lämnas de ifred utan någon förväntan på att de ska göra som de blev 
tillsagda. (Eidevald, 2009) 
 
En sista stor utmaning för pedagoger inom förskolan är att utforma en miljö där lek kan bidra 
till att barn vågar, kan och vill (Johansson & Holmbäck Rolander, 2000). 
 
 
1.2 Syfte 
I det här examensarbetet är syftet att undersöka och få veta mer om var pedagoger är när de är 
ute på förskolegården och barnen leker fritt. Det är även att få en uppfattning om vad 
pedagoger och barn gör tillsammans på förskolgården. Slutligen är tanken att få reda på hur 
utvalda pedagoger på en förskola tänker kring barnens utevistelse och sin roll under barnens 
fria lek utomhus. Genomgående i hela arbetet har jag även ett genusperspektiv. 
 
1.3 Frågeställningar 
 

1) Vad gör pedagoger tillsammans med barnen i den fria leken utomhus på 
förskolegården? 

 
2) Hur ser pedagogerna själva på sin uteverksamhet på förskolegården under den fria 

leken? 
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2 METOD 
Här presenteras mitt urval, vilken förskola jag valt och varför, hur jag valt vilka pedagoger 
som intervjuas, vilka datainsamlingsmetoder jag använt, proceduren samt på vilket sätt jag 
analyserat den insamlade datan. 
 
2.1 Urval 
Undersökningen är gjord på en förskola i en mellanstor kommun några mil utanför 
Stockholm. Förskolan består av två avdelningar, en avdelning med barn 1-2 år och en 
avdelning med barn 3-5 år. Undersökning är gjord på avdelningen med barn i ålder 1-2 år, där 
går det 27 barn, varav 8 är pojkar och 19 är flickor. 
 
Personalgruppen består av 7 pedagoger, samtliga kvinnor, varav tre pedagoger är utbildade 
förskollärare, två är utbildade barnskötare och två har ingen pedagogisk utbildning. Tiden de 
arbetat inom yrket varierade mellan 3 månader och 28 år och på den aktuella förskolan har de 
arbetat mellan 3 månader och 25 år. 
 
Anledningen till att just den här förskolan valdes ut är att jag gjort min vfu där samt att jag 
ibland vikarierat där. Genom att vara ”känd” för barn och pedagoger hoppades jag att mina 
observationer skulle störa så lite som möjligt och att intervjuerna med pedagogerna skulle bli 
mer avslappnade. Dessutom tyckte jag att det skulle vara roligt att göra ett arbete som de på 
min vfu-förskola kanske skulle kunna ha användning av. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att göra ett examensarbete på en förskola som man 
känner väl till. Fördelen kan vara att det är lättare att utföra intervjuer och samtala kring det 
man gör, nackdelar kan vara att det kan vara svårt för dem som arbetar där att säga ifrån om 
de inte vill delta. Det kan också vara svårt att vara objektiv om resultaten visar på något 
ofördelaktigt. 
 
För att uppfylla de forskningsetiska kraven som finns kring ett examensarbete blev samtliga 
berörda tillfrågade, både föräldrar/vårdnadshavare och pedagoger, om de ville medverka eller 
inte, de blev även upplysta om att de har rätt att när som helst avbryta och inte längre delta 
(Johansson och Svedner, 2006). Samtliga tillfrågade har valt att delta i undersökningen. Vid 
informationen om observationerna valde jag att inte informera exakt vad som skulle 
observeras eftersom det då skulle kunna leda till att pedagogerna var extra uppmärksamma på 
just detta. Att inte berätta exakt vad som skall observeras kan uppfattas som etiskt 
problematiskt, eftersom man säger sig observera en sak men i verkligheten observerar något 
annat. (Bjørndal, 2005)  
 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
Som undersökningsmetod har jag valt att använda ostrukturerade observationer samt 
strukturerade intervjuer. Genom att använda fler än en datainsamlingsmetod, triangulering, 
kan man få en djupare kunskap och en mer allsidig bild av det som undersöks. Det kan också 
leda till att felaktiga slutsatser blir mindre. (Johansson & Svedner, 2006) Anledningen till att 
jag valt ostrukturerade observationer är att dessa är bra när man vill ha ett brett fokus i ett mer 
öppet och utforskande syfte. Även om det fungerar att använda löpande protokoll till 
ostrukturerade observationer är det bra att göra ett enkelt schema med tema eller öppna 
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kategorier i förväg, detta för att lättare kunna bearbeta anteckningarna efteråt. (Bjørndal, 
2005)  
 
Jag valde att vara närvarande och synligt vid observationerna, pedagogerna var medvetna om 
att jag skulle vara där men att jag inte var vikarie de dagar och inte heller ”arbetade” med 
barnen. Detta var vid några tillfällen en svår balansgång då det hände saker på flera ställen på 
förskolegården och jag var den som var närmast, jag valde vid de tillfällena att ingripa och 
hjälpa till. Oavsett vilken roll jag valt att ha som observatör får det konsekvenser. Negativa 
konsekvenser kan vara att observatören så påverkar situationen genom att ingripa eller att det 
kan vara svårt att hinna med att registrera information. Detta kan undvikas genom att använda 
något tekniskt hjälpmedel, t.ex. videokamera, men jag valde att inte använda det eftersom den 
här avdelningen inte är van vid videokamera och att det då skulle kunna ha påverkat 
situationen negativt. (Bjørndal, 2005) 
 
Efter varje observationstillfälle skrev jag även loggbok, detta eftersom minnet inte alltid är så 
bra som man tror och det är lätt att glömma bort saker som kan vara viktiga att ha i beaktande 
vid bearbetningen av materialet (Bjørndal, 2005). I loggboken skrev jag upp saker som vilket 
väder det var, hur många barn totalt som var på avdelningen, hur många pojkar respektive 
flickor, hur många pedagoger som arbetade, vilka som var inne och vad de gjorde och om det 
var vikarier den dagen. 
 
I intervjuerna med pedagogerna använde jag strukturerade intervjuer som jag spelade in med 
min mobiltelefon. I strukturerade intervjuer är frågor och frågeområden bestämda i förväg. 
Vid formulerandet av frågorna tänkte jag extra på att inte använda ledande frågor, eftersom 
dessa ofta får som negativ konsekvens att den intervjuade i frågan läser av vad intervjuaren 
vill ha för svar (Bilaga 3). Jag valde att använda många vad och hur frågor eftersom dessa ofta 
ger ett utförligt svar utan att den intervjuade känner att den behöver försvara sin åsikt. 
(Johansson & Svedner, 2006) De inspelade intervjuer skrev jag sedan av, transkriberade, 
ordagrant direkt efter för att på ett överskådligare och korrektare sätt få syn på de tankar 
pedagogerna hade (Bjørndal, 2005). 
 
 
2.3 Procedur 
Det första steget var att prata med rektorn på den berörda förskolan om hon hade några 
synpunkter på att jag ville göra examensarbetet just på den här förskolan. Syftet förklarades i 
stora drag och att resultatet skulle kunna användas av förskolan. Men även att resultatet skulle 
kunna visa mindre ”smickrande” saker diskuterades. Hon såg inte att det var några problem 
med att jag gjorde mitt arbete på förskolan, utan tyckte att det skulle blir roligt och intressant 
att så småningom få läsa det färdiga arbetet. 
 
Efter det informerades föräldrar/vårdnadshavare om att jag skulle göra ett examensarbete på 
den berörda förskolan. Det gjordes genom ett brev som jag lade på hyllan till var och en av 
barnen som går på den berörda avdelningen (Bilaga 1). I brevet presenterade jag mig själv och 
förklarade examensarbetets syfte i stora drag. Vidare togs upp att jag är skyldig att följa de 
forskningsetiska krav som finns utgivna av Vetenskapsrådet. En förklaring i stora drag på vad 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär 
gjordes. En kopia på de fullständiga kraven lämnades också på förskolan om någon ville 
fördjupa sig i dem. (Vetenskapsrådet, 2009) 
 



 9

Under ett avdelningsmöte, där samtliga pedagoger utom två var närvarande, informerades de 
muntligt om att jag skulle göra ett examensarbete på förskolan. Att observationer skulle göras 
av det som sker ute på förskolegården under den fria leken och att jag också skulle vilja göra 
intervjuer med dem. Jag förklarade för dem att i ett examensarbete är man skyldig att följa 
vissa forskningsetiska krav och beskrev vad dessa innebar. Extra tydlighet lades vid att deras 
deltagande var helt frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande utan att 
det på något sätt får några negativa följder. (Vetenskapsrådet, 2009) De två pedagoger som 
inte var närvarande vid det mötet fick samma information var för sig vid andra tillfällen. 
Samtliga pedagoger gav sitt samtycke muntligt till att medverka både vid observationerna och 
vid intervjuerna. 
 
Samtliga arbetande pedagoger på avdelningen, utom en, är observerade under den fria leken 
utomhus på förskolegården i mellan 20-45 minuter vid sex förmiddagar under oktober månad. 
Att inte en pedagog är observerad beror på att denne varit sjuk eller frånvarande på annat sätt 
under samtliga observationstillfällen. Jag valde att gå ut på förmiddagen eftersom chansen att 
de var ute då var störst, men även för att det under den tiden på dagen var flest barn och 
pedagoger närvarande. Vid varje observationstillfälle användes en i förväg gjord 
observationsmall med ett övergripande fält med förskolans namn, datum och tid, 
observatörens namn, antal pedagoger samt antal barn. Vidare består mallen av kolumner med 
vem, var, hur många barn och var pedagoger och barn befinner sig. (Bilaga 2) Detta för att på 
ett systematiskt sätt kunna notera samma sak vid varje tillfälle för observationen. (Johansson 
& Svedner, 2006) 
 
Fördelar med att använda en observationsmall är att det som observeras kan presenteras på ett 
överskådligt sätt som gör det lättare att sedan analysera. Nackdelen kan vara att man missar 
saker man inte tänkt på innan och som inte står i observationsmallen. Man kan också bli 
mindre öppen att se och förstå sammanhang i olika samspelsprocesser som förekommer. 
(Bjørndal, 2005) Jag började mina observationer med att programmera min mobiltelefon så att 
den lät var tionde minut, och varje gång den lät fyllde jag i observationsmallen, uppifrån och 
ned. Jag började med att titta på var pedagog 1 var, vad hon gjorde, hur många barn hon var 
med och vilket kön de hade, sedan gick jag vidare till pedagog 2 och tittade på var hon var, 
vad hon gjorde, med vilka barn hon var och vilket kön de hade för att sedan gå vidare till 
pedagog 3 osv. 
 
När observationerna var klara och sammanställda utarbetades intervjufrågorna (Bilaga 3) och 
ett besök på förskolan gjordes för att stämma av när det skulle passa att göra intervjuerna. 
Tillsammans med en pedagog bestämdes att dessa skulle ske under den tid barnen vilade, 
eftersom det då är lugnt på avdelningen och det är lättast för pedagogerna att komma ifrån. 
Jag var ute fyra olika dagar och intervjuade sex av pedagogerna. Den sjunde pedagogen var 
sjuk, det var samma som inte varit med vid observationerna, så jag valde att inte invänta 
henne för intervju.  
 
Vid det första tillfället intervjuades två personer, en åt gången, de tillfrågades om var de ville 
att intervjun skulle hållas och de föreslog ”målarrummet”. När första intervjun var klar kom 
nästa pedagog in. Nästa dag intervjuades två pedagoger i lekhallen, efter förslag från berörda 
pedagoger, eftersom de var ensamma med ett barn som inte vilade. Först intervjuades en 
pedagog och när hon var klar intervjuades nästa. Vid tredje tillfället intervjuades en pedagog, 
hon valde bli intervjuad i ”målarrummet”. Fjärde och sista tillfället för intervju skedde med en 
pedagog, direkt efter frukosten en morgon, i ”målarrummet”. Att välja att göra intervjuerna i 
en lugn miljö utan störande moment bidrar till att kvalitén på informationen som pedagogerna 
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ger blir högre. Vid samtliga tillfällen tillfrågades pedagogerna innan intervjun om det var 
okay att jag spelade in intervjuerna och förklarade att det var för att det som sades skulle bli 
så korrekt som möjligt vid ett återgivande och att det var svårt för mig att hinna med att 
anteckna allt som sades (Bjørndal, 2005). Samtliga pedagoger gav sitt samtycke till att bli 
inspelade. Intervjuernas längd varierade mellan tre och åtta minuter. 
 
 
2.4 Analysmetoder 
I analysen av observationerna har jag valt att först titta på vilka pedagoger som är på vilken 
plats och med hur många barn. Efter det har de pedagoger som varit inomhus och planerat 
tagits bort från resultatet. Ett genomsnittligt värde på hur många av de pedagoger som är ute 
det är som interagerar med barnen är sedan framtaget.  
 
Det framkom vid analysen att pedagogerna var på nio olika ställen när de var ute på 
förskolegården, dessa ställen använde jag som grund för att skapa nio olika kategorier. Detta 
gjorde det lätt att placera in pedagogerna i rätt kategori. Nästa steg var att titta på om de barn 
som pedagogerna interagerade med var pojkar eller flickor. Sedan gjordes en procentuell 
jämförelse mellan den plats pedagogerna var på och hur många interaktioner som förekom 
mellan barn och pedagoger på respektive plats. Slutligen gjordes en jämförelse mellan hur det 
förhöll sig mellan den tid pedagogerna interagerade med pojkar resp. flickor och hur mycket 
tid de borde spendera med pojkar resp. flickor. Detta räknades ut procentuellt mellan hur 
många pojkar resp. flickor det var i gruppen vid just de tillfällena som observationerna ägde 
rum. För att göra det observerade materialet statistiskt riktigt tog jag hjälp utifrån. 
 
Vid analysen av pedagogernas syn på uteverksamheten på förskolan har jag som analysmetod 
utgått från det fenomenologiska förhållningssättet. Inom fenomenologin är man intresserad av 
människans syn på olika företeelser (fenomen) i omvärlden. (Marton & Booth, 2000) Jag 
utformade kategorier utifrån frågorna som ställdes till pedagogerna i intervjuerna. I 
bearbetandet av pedagogernas svar har jag tittat på det som förenar i synsätt men även lyft 
fram avvikande åsikter. 
 
Jag presenterar det analyserade materialet i två delar med utgångspunkt från mina 
frågeställningar, vilka är: vad gör pedagogerna tillsammans med barnen på förskolegården 
och hur ser pedagogerna själva på sin uteverksamhet på förskolegården under den fria leken?  
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3 RESULTAT 
 
3.1 Var är pedagogerna på förskolegården och i interaktion med vilka 
barn? 
Den plats som pedagogerna är mest på när de är ute på förskolegården är i sandlådan, det är 
även den plats som de flesta interaktioner mellan pedagoger och barn sker, se Bild 1. I 
sandlådan sitter pedagogerna ned och bygger sandkakor, pratar eller tröstar ledsna barn i 
samtliga observerade fall. Platsen bredvid sandlådan där pedagogerna befinner sig ofta men få 
barn befinner sig är en plats som har en övervakande funktion. De barn som är bredvid 
sandlådan tillsammans med pedagogerna är övervägande pojkar, det är en av de två platser 
som det är fler pojkar än flickor närvarande, den andra platsen är på asfalten. Vid gung-
sälarna förekommer många interaktioner mellan barn och pedagoger, men det är få pedagoger 
närvarande där. 
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Bild 1. Jämförelse mellan var pedagogerna befinner sig på gården och var interaktionerna mellan pedagoger 
och barn förekommer 
 
När pedagogerna är ute på förskolegården är de tillsammans med barnen på något sätt, t.ex. i 
sandlådan, gung-sälarna, gungorna 77 % av sin tid. Resterande tid övervakar de barnens lek 
eller pratar med varandra. 
 
Genom att titta på hur mycket tid pojkar respektive flickor borde få från pedagogerna och hur 
mycket tid de verkligen får framkommer att pojkarna som grupp får lite mindre tid än de 
borde och flickorna som grupp således lite mer, se bild 2. Skillnaden mellan de två är 7 %, 
dvs. pojkar som grupp får 7 % mindre tid och flickor 7 % mer tid än de bör rent procentuellt.  
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Bild 2. Fördelning mellan hur det borde vara och hur det är i interaktionerna mellan pedagoger och pojkar 
respektive flickor.  
 
 
3.2 Hur tänker pedagogerna kring sin uteverksamhet på förskolegården? 
3.2.1 Varför vara på förskolegården och förtjänster för barnen 

Alla utom en pedagog angav att anledningarna till att de går ut på förskolegården är att frisk 
luft är nyttigt, att det främjar barns hälsa och håller dem friska. De anser också att det är ett 
mer tillåtande klimat än vad det är inomhus vad gäller rörelse- och högljudda lekar och 
slutligen för att det tränar motoriken. En pedagog hade en avvikande syn och det var att 
pedagogerna vet att föräldrarna vill att barnen skall vara ute och därför går de ut. 
 
Av svaren på vad barnen får ut av sin utevistelse på förskolegården varierade det lite bland de 
intervjuade pedagogerna. Fyra pedagoger lyfter fram en förbättrad hälsa och att barnen får 
möjlighet att hoppa och busa. Även att barnen tillåts vara högljudda och ytan för barnens 
lekar är större och det möjliggör andra sorters lekar är saker som barnen får ut av att vara ute. 
En pedagog berättade att barnen genom att vara ute får fler intryck, eftersom det åker bilar på 
vägen, hästar rids förbi, människor är ute och går med eller utan hundar osv. Att färdigheter 
som det sociala samspelet, språket och turtagning tränas undermedvetet är något som en 
pedagog ansåg. En helt avvikande syn framkom från en pedagog; att för en del barn ger 
utevistelsen ingenting alls, utan bara ”otrevliga associationer”, men att det kanske är roligt 
för en del, ingen djupare förklaring av vad som menades med det framkom, antagligen 
eftersom det kom i en annan pedagog i rummet just då. 
 
 
3.2.2 Pedagogens roll och deltagande i fri lek utomhus 

Här framkom att alla, utom en, ansåg att pedagogens roll är att de ska leda in barn som inte 
kan leka i leken och att de ska lära dem lekregler. Men att rollen även är att de ska få igång 
nya lekar och att styra upp leken om den går överstyr. En pedagog såg sig själv som en 
”livvakt” vars jobb är att skydda en del barn mot andra barn. 
 
Graden av delaktighet ansåg pedagogerna vara varierande och vara beroende av barngruppen 
för dagen. Om leken fungerar bra ansåg de att man inte ska gå in i leken eftersom risken då är 
stor att man stör den. Vid fungerande lek ansåg de även att rollen är att vara övervakare eller 
”åskådare” som en uttryckte det, för att kunna hjälpa till vid behov. Vid tillfällen då leken 
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inte fungerar på något sätt eller är stökig ansåg alla pedagoger att de skulle gå in och leka med 
barnen. Som exempel på vad man som pedagog skulle kunde göra för att få leken att flyta 
bättre lyftes att sätta sig i sandlådan och bygga sandkakor, leka kull, sparka boll, gunga eller 
något annat som barnen själva vill göra. En pedagog ansåg att ”man ska ju vara lika delaktig 
var man än är...”. 
 
Det har inte förekommit diskussioner i arbetslaget under hösten om vad utevistelsen på 
förskolegården ska ge barnen och vilken roll pedagogen skall ha där. Under våren hade detta 
kommit upp några gånger men en del av dem som arbetar nu arbetade inte i våras. 
 
 
3.2.3 Genustankar hos pedagogerna 

Fem pedagoger berättar att genus inte är någonting som diskuterats i arbetslaget. Den sjätte 
pedagogen ansåg att de hade diskuterat genus i arbetslaget och berättade också att de gått en 
del utbildningar i ämnet. 
 
Vad som framkom i intervjuerna är att de ansåg sig behandla barnen som individer, att de 
behandlar dem på samma sätt, inte särbehandlar dem och att de erbjuder alla barn samma 
saker och möjligheter. 
 
Sedan lyftes fram att alla barn på avdelningen lekte med allt material, både pojkar och flickor 
lekte med dockor, bilar och i kökshörnan. En pedagog framhöll att det var stor skillnad mellan 
hur barnen valde att leka i en småbarnsgrupp och i en storbarnsgrupp. I småbarnsgruppen 
leker alla barn med alla saker och bryr sig inte om färger, medan det i storbarnsgruppen var 
väldigt uppdelat beroende på vilket kön barnen har. Alla pedagoger utom en diskuterade kring 
färgerna rosa och blå och talade om att de tyckte att alla barn kunde/skulle ha alla färger på 
kläder, haklappar och leksaker, oavsett kön. 
 
En pedagog berättade att hon var mycket intresserad och medveten om genus och dess 
betydelse och tänkte på att inte ”gå i alla klassiska fällor”, men vad dessa fällor var framkom 
inte tydligt. Hon lyfte fram att hon ville hjälpa barnen bli självständiga individer oberoende på 
vilket kön de har. 
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4 DISKUSSION 
I diskussionsdelen kommer jag att ta upp det som framkommit vid observationer och 
intervjuer och som jag finner intressant. Jag kommer även att jämföra och diskutera hur 
observationerna och intervjuerna stämmer överrens med varandra och med tidigare forskning. 
 
 
4.1 Sammanfattning 
I det här examensarbetet var syftet att få reda på mer om vad pedagoger gjorde tillsammans 
med barnen i den fria leken utomhus på förskolegården och vad pedagogerna hade för tankar 
om sin uteverksamhet och sin roll där. Svaren på dessa frågor har blivit besvarade, 
pedagogerna är med barnen i sandlådan, på gung-sälar, de gungar, leker m.m. men de har 
också en övervakande roll. Den övervakande rollen förekommer oftast när barnen leker fritt 
men också när det är lite pedagoger närvarande. 
 
Pedagogerna framhåller i intervjuerna att deras roll ute är att vara övervakande vid fungerande 
lek annars går de in och hjälper till genom att leka tillsammans med barnen. De framförde att 
barnen mår bra av att vara ute, det tränar motoriken, de får fler intryck och kan leka på ett 
friare sätt som anledningar till att de går ut. 
 
 
4.2 Tillförlitlighet 
Resultatet bygger på uppgifter från en förskola och kan därför inte säga vara gällande för alla 
förskolor i Sverige. Vad man däremot kan se är vad som gäller på just den berörda förskolan. 
Intervjuerna är gjorda på sex pedagoger, med olika åldrar och olika utbildningar, allt från 
utbildade förskollärare till pedagogiskt outbildade. Detta gör att de i stor utsträckning täcker 
upp de olika yrkeskategorier som arbetar inom förskolan i Sverige. 
 
Genom att använda mer än en undersökningsmetod har validiteten ökat jämfört med om jag 
bara skulle ha använt en metod. Jag har valt att göra observationer för att se vad som händer 
ute på förskolegården mellan pedagoger och barn, eftersom det är en bra metod för att göra 
just detta på. När man observerar utomhus finns olika saker som kan påverka resultatet och i 
mina observationer kan väderleken, min närvaro och vikarier vara saker som påverkat. 
Väderleken för att det var höst med grått, blött, ”ruggigt” höstväder med bara ett par plus 
grader, något som gjorde att de inte var ute så länge varje gång. Detta gjorde också att de inte 
gungade så mycket som de brukar, det var kallt att sitta ned i sandlådan några längre stunder 
både för pedagoger och för barn. Min närvaro kan ha påverkat resultatet i observationerna 
genom att jag är känd för barn och pedagoger, några barn ville vara med mig och sökte sig till 
mig. Resultatet kan också ha påverkats av att pedagogerna visste att jag skulle observera den 
fria leken och relationer utomhus, även om de inte visste exakt vad jag observerade skulle det 
kunna gjort att de gjorde det de trodde jag ville att de skulle göra. 
 
I intervjuerna har sex pedagogers tankar om den egna uteverksamheten sökts. Genom att 
använda strukturerade intervjuer och ställa samma frågor till alla intervjuade pedagoger anser 
jag att reliabiliteten är god. Frågornas utformande var noga genomtänkta för att inte vara 
ledande på något sätt och även då kan validiteten anses vara god. Det faktum att jag är känd 
på förskolan kan ha bidragit till att pedagogerna kände sig mer eller mindre tvingade att ställa 
upp vid observationer och intervjuer, detta har jag försökt förhindra genom att tydligt tala om 
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att deras medverkan var helt och hållet frivillig. Jag lät dem också tänka över saken ett par 
dagar innan de skulle meddela mig om de ville vara med eller inte. Intervjuerna var korta 
eftersom jag ansåg att frågorna täckte upp det jag ville få svar på, men i bearbetningen av 
svaren såg jag att i vissa fall skulle förtydliganden ha behövts. 
 
 
4.3 Teoretisk tolkning 
4.3.1 Förskolegårdens miljö 

Mycket av det som pedagogerna gör tillsammans med barnen stämmer väl in med det som 
tidigare forskning tar upp som viktigt för barnens utveckling. Som att pedagogerna när de är 
ute på förskolegården är i sandlådan med barnen, där byggs det sandkakor och pratas med 
barnen. Det är ett bra ställe att vara med barnen eftersom de där utvecklar sitt språk (Løkken, 
Haugen & Röthle, 2005). Eftersom sandlådan är den plats där pedagogerna är mest på 
tillsammans med barnen borde kanske material som finns där vara mer genomtänkt och 
varierat. Detta eftersom yngre barn är beroende av materialet i sina lekar (Knutsdotter 
Olofsson (1987). Det som fanns där vid mina observationer var hinkar, små spadar, bilar och 
sandkaksformar. Om materialet var mer varierat skulle också barnens lekar bli mer varierade 
och kanske också pedagogernas språk skulle bli mer varierat. Det skulle i bästa fall kunna 
leda till att barnen får höra fler ord och därmed utvecklar sitt språk. 
 
Det förekommer även att pedagogerna gungade tillsammans med barnen, något som Lindblad 
(2001) anser vara bra för att träna samspel och turtagande. Det var något som tydligt kunde 
ses när det var många barn som ville gunga, de var då tvungna att vänta utanför staketet på sin 
tur. Men eftersom det var höst när jag gjorde mina observationer gungade de inte så mycket 
och detta berodde enlig pedagogerna på att de yngsta barnen lätt fryser av att sitta still och 
gunga. Det är synd att kylan sätter stopp för gungningen eftersom barnen alltid ville gunga 
och min upplevelse är att barnen tyckte detta var roligt. En möjlig anledning till detta kan vara 
att när pedagogerna gungar med barnen pratar de även med dem, det är ett samspel mellan 
pedagog och barn som inte förekommer lika mycket på resten av gården. 
 
Pedagogerna framhöll i intervjuerna att ute på förskolegården var klimatet mer tillåtande för 
högljudda lekar och lekar som krävde stora rörelser. I mina observationer såg jag inte att detta 
utnyttjades på något framträdande sätt, det finns ett par trehjulingar som används flitigt men 
det var det enda som man kan säga kräver stora ytor. Barnen som var ute sprang inte omkring 
och skrek och lekte vilda lekar och pedagogerna gjorde det inte heller. En gång var det en 
pedagog som lekte typ ”ta-fatt” och då blev det en hel del skratt och barnen sprang omkring, 
men det var som sagt bara vid ett observationstillfälle. En pedagog berättade att barnen får 
fler intryck av att vara ute på förskolegården, men i mina observationer uppmärksammades 
inte dessa intryck av pedagogerna. Det gick förbi hundar, körde bilar på vägen osv men 
pedagogerna pratade inte med barnen om dessa händelser. Något som jag kan tycka är synd 
eftersom barn lär sig och bearbetar sin omvärld i samspel med andra, något även Knutsdotter 
Olofsson (1997) tar upp. 
 
 
4.3.2 Lek 

Eftersom lek är en stor del av många barns vardag anser jag att det borde vara det även för 
pedagogerna. Barn leker mest hela tiden på något sätt och med hjälp utifrån kan leken 
fortsätta att utvecklas på ett för barnen positivt sätt anser bl.a. Løkken, Haugen och Röthle, 
2005; Odelfors, 1998; Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003. 
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Den lek som pedagogerna lekte tillsammans med barnen är den som skedde i sandlådan, på 
gung-sälarna och vid ett tillfälle ”ta-fatt” på gräset och asfalten. Generellt sett förekom det lite 
organiserad lek på förskolegården. Under de tillfällen jag var där förekom det en gång att en 
pedagog drog igång en organiserad lek, ”ta-fatt”. Annan lek som förekom var att de byggde 
sandkakor och gungade på gung-sälarna tillsammans med barnen. Eftersom barnen utvecklar 
många olika färdigheter i leken, enligt bl.a. Knutsdotter Olofsson (1987) och Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003), kan jag tycka det är synd att pedagogerna inte 
använder leken mer som ett pedagogiskt redskap. Om man gjorde det skulle man, enligt 
Tidningen Förskolan (2005, ss 126-132), kunna få in matematik, miljötänkande, färg och 
form förutom motorik och språk på ett naturligt sätt. 
 
En anledning till att pedagogerna inte är med och leker kan vara att de anser att när barnen 
leker fritt själva ska de inte gå in och störa, något som även tas upp i litteraturen. Men jag 
anser inte att det ena utesluter det andra, det borde gå att både låta barnen leka fritt och ha 
organiserade aktiviteter på förskolegården utan alltför mycket svårigheter för pedagogerna. 
Kanske skulle det bli lättare om man döpte om den fria leken ute på förskolegården till 
gemensamt utforskande som Eidevald (2009) kallar det för. Det skulle kanske i sin tur kunna 
minska tiden som går åt när en pedagog går fram och tillbaka på asfalten med ett eller två 
barn i handen som är ledsen eller frusen, något som förekom nästan dagligen vid mina 
observationer. 
 
En annan anledning till att pedagogerna leker så lite kan kanske vara att pedagogerna helt 
enkelt inte tänkt igenom sin uteverksamhet på förskolegården, och som framkom av 
intervjuerna, att arbetslaget inte diskuterat vad tiden ute skall ge barnen. Om det är det som 
ligger bakom så stämmer det väl in med vad Jonstoij (2000) kommit fram till, att utemiljön 
ofta glöms bort vid planering kring barns lärande och utveckling.  
 
 
4.3.3 Genusforskning inom förskolan 

Odelfors (1998) talar om forskning som visar att pojkar och flickor på förskolan blir 
behandlade olika, men det var inget som tydligt framkom i mina observationer. Det som man 
kan se i mina observationer är att pojkar som grupp fick lite mindre tid än de borde av 
pedagogerna, men skillnaden är bara 7 %. Detta stämmer väl in på pedagogernas egna tankar 
om genus. De anser att de behandlar barnen lika, som individer oberoende av vilket kön de 
har. Resultatet kan tyckas vara konstigt eftersom många förskolor, även de som aktivt arbetar 
med jämställdhet, har stora svårigheter att inte behandla barnen olika. (Eidevald, 2009) 
 
Vad som är viktigt att tänka på vad gäller resultatet som berör hur mycket pedagogerna är 
med pojkar respektive flickor är att det visar pojkar och flickor som grupp. Det visar inte om 
det är en speciell pojke eller en speciell flicka som får mycket av pedagogernas tid och om det 
finns pojkar och flickor som inte får någon tid alls. Även Eidevald (2009) har 
uppmärksammat vikten av att inte klumpa ihop pojkar och flickor i grupp efter kön, eftersom 
men då inte ser individen bakom. Det hade givetvis varit intressant och av stort värde att ha 
haft med vilka barn som var i interaktioner med pedagogerna i observationerna detta för att då 
hade kanske en annan bild framträtt. 
 
Det var mer pojkar än flickor tillsammans med pedagoger bredvid sandlådan, en plats där 
många pedagoger tillbringade sin tid. Det borde ha varit tvärt om man ser på vad tidigare 
forskning i ämnet visar. Den visar på att pojkar ofta rör sig långt bort från pedagogerna och 
flickorna håller sig nära dem (Länsstyrelsen Västmanland, 2007). En anledning till varför det 
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är så skulle kunna vara att pedagogerna redde ut någon konflikt där pojkarna fanns med, men 
eftersom jag inte tittat på vilka samtal som förekom på respektive plats och med vilka barn 
kan detta inte styrkas utan är en ren gissning gjord utifrån mina egna tidigare erfarenheter.  
 
En annan förklaring till resultatet skulle kunna vara att det helt enkelt är så att när barnen är 
ute och leker på förskolegården så leker de mer jämlikt. Det är något som Skolverket (1999, 
ss.127-136) kommit fram till, och det skulle kunna förklara varför det i mina observationer 
inte direkt syns några skillnader som beror på vilket kön barnet har. Ännu en förklaring skulle 
kunna vara att de observerade barnen var 1-2 år gamla och att de därmed inte ännu har hunnit 
fastna i de normer som finns kring hur man ”ska” vara när man är pojke eller flicka. En sista 
förklaring skulle kunna vara att jag inte har den djupare kunskap som behövs för att se de 
mönster som förekommer mellan pedagoger, pojkar och flickor. 
 
 
4.3.4 Pedagogernas roll 

Den plats som pedagogerna befinner sig på under stor del av sin tid ute på förskolegården är, 
förutom i sandlådan, bredvid sandlådan är något som framkom i resultatet. Detta är en bra 
plats att övervaka barnen på, eftersom den ger en bra överblick över hela gården. 
 
Om man skall förhålla sig övervakande eller vara delaktig i leken är svårt att bestämt säga och 
det finns flera olika ståndpunkter på detta inom litteraturen. En del framhåller att man vid 
fungerande lek inte ska gå in utan inta en övervakande funktion (Odelfors, 1998, Pape, 2000). 
Medan andra framhåller att man ska vara delaktig i leken som lekkamrat, medupptäckare och 
medforskare (Granberg, 2000). Pedagogerna själva anser att det är något som varierar 
beroende på hur barngruppen ser ut just den dagen och hur leken fungerar. Vid dåligt 
fungerande lek eller alltför stökig lek anser de att de ska gå in och styra upp genom att leka 
tillsammans med barnen. Det som jag såg under mina observationer som stödjer detta är att 
pedagogerna ofta satt i sandlådan och byggde sandkakor tillsammans med barnen. Förutom 
det förekom vid ett tillfälle en organiserad lek ledd av en pedagog (”ta-fatt” leken) vilken 
lockade till sig nästan alla barn. Att det inte syntes mer lekande pedagoger skulle kunna bero 
på slumpen, dvs. att just de dagar jag var ute och observerade lekte barnen bra själva, eller så 
skulle det kunna bero på att pedagogerna på den här förskolan inte så ofta startar organiserade 
lekar. 
 
Att välja att inta en övervakande roll anser jag bör vara ett genomtänkt val, då man har ett 
speciellt syfte med att välja just det. Syftet skulle kunna vara att man vill observera leken, ett 
speciellt barn eller att man är få pedagoger ute och att man måste stå bredvid för att ha koll på 
alla barn. Annars anser jag att man bör vara en interagerande pedagog även utomhus eftersom 
detta, förutom att utveckla och lära barnen, berikar deras dag så mycket, genom bl.a. samtal, 
samspel och sätta ord på saker som händer mm. 
 
Tiden pedagogerna interagerar med barnen när de är ute på förskolegården är ganska stor, 
visar resultatet, och därför borde kanske tiden tas tillvara på ett mer pedagogiskt sätt något 
som bl.a. Granberg (2000) även tar upp. Som att pedagogerna till exempel är medvetna om 
sin roll och använder den till att prata mycket med barnen på ett varierat sätt och lyssnar aktivt 
på det barnen säger. Genom att göra det anser Svensson (1998) att språket utvecklas hos 
barnen. Men jag tror inte att det bara är barnen som skulle tjäna på en förändring av 
pedagogens roll ute på förskolegården, jag tror att även pedagogerna skulle bli vinnare av 
detta, jag tror att pedagogernas dag skulle bli mer utmanande och roligare då. 
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
De frågor jag ställde i detta examensarbete blev besvarade men väckte också nya frågor som 
skulle vara intressanta att titta mer på. 
 
En av dessa frågor är hur pedagogerna samtalar med barnen i de olika interaktionerna. Är det 
så att de ”bara” sitter och gräver utan egentligen prata med barnen i sandlådan eller använder 
de den tiden till att vara aktiva. 
 
En sak till som skulle vara intressant att titta extra på är hur det förhåller sig med de barn som 
pedagogerna interagerar med, är det samma pojkar och flickor eller är det olika och finns det 
några som inte har någon kontakt alls med pedagogerna när de är ute på förskolegården? 
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6 BILAGOR  
 
6.1 Bilaga 1 
 
2009-10-04 
 
Till föräldrar/vårdnadshavare på Annehills Förskola! 
 
Jag heter Susanne Lång och läser till förskollärare med inriktning matematik, teknik och 
naturvetenskap på Högskolan i Gävle. Nu läser jag min sista termin och ska skriva mitt 
examensarbete här på Annehills förskola. Syftet med mitt examensarbete är i stora drag att se 
vad som sker under den fria leken ute på förskolegården. 
 
Arbetet kommer inte att fokusera på barnen. Jag vill med detta brev bara informera er om 
varför jag är på förskolegården de närmsta veckorna med papper och penna i högsta hugg. 
 
Jag kommer att följa de forskningsetiska reglerna som finns utgivna av Vetenskapsrådet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Exempel på dessa är att deltagarna när som helst 
kan ställa frågor om undersökningen och få sina frågor sanningsenligt besvarade, att 
deltagarna ska upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan 
negativa följder samt att deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. I den 
färdiga rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig barn, förskola eller 
pedagoger. Allt insamlat material kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle i minst 1 år och 
sedan förstöras. En kopia av reglerna kommer att finnas på Annehills förskola. 
 
 
Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta mig! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Susanne Lång,  
E-mail: ………………….. 
Tel: XXX-XXX XX XX  
 
Handledare  
Anita Hussénius (prefekt Univ.lektor), 
Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 
Högskolan i Gävle 
E-mail: ahh@hig.se. 
Tel: 0703-82 82 66  
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6.2 Bilaga 2 
 
Observatörens namn: ____________________Datum o Tid:__________________________ 
Plats: _________________________________Närvarande pedagoger: _________________ 
Antal närvarande barn: _______________________________________________________ 
================================================================== 
 
Vem?  Var?         Hur många barn o kön?    Vad? 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Övrigt: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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6.3 Bilaga 3 
 
Frågor till pedagoger: 
 
Vilken ålder är du? 20-30, 30-40, 40-50, 60-70 
Vilken utbildning har du? 
Hur många år har du arbetat inom förskola? 
Hur många år har du arbetat här på den här förskolan? 
 
Var är anledningen till att barnen är ute på förskolegården? 
Vad tror du barnen får ut av sin vistelse ute på förskolegården? 
 
Hur ser du på din roll i barns fria lek på förskolegården? 
Hur deltagande anser du att pedagogen ska vara i den fria leken? 
Har ni diskuterat i arbetslaget kring vad utevistelsen på förskolegården ska ge barnen? 
 
Hur tänker du runt genus/jämställdhet i arbetet med barnen på förskolan? 
Är genus något ni diskuterat i arbetslaget? 
 
 
Följdfrågor vid behov: 
Hur menar du då? 
Berätta mera? 
Kan du ge något exempel? 
Förstår jag dig rätt.....? 

 


