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Sammanfattning:  
 
Mitt examensarbete handlar om barns lek på förskolegården ur ett genusperspektiv. En 
parallellstudie har skett tillsammans med min student kollega. Vi har valt att göra våra studier 
med likadan frågeställning, men på olika förskolor, och jämfört varandras resultat.  
 
Videoinspelningar har används som observationsmetod för att kategorisera barns lekområden 
på förskolegården.  
 
Resultatet i studien visar att leken är könsindelad. Skillnader finns även i flickor och pojkars 
val av barnens lekmaterial, samt vad gäller storleken på det område barnen utnyttjar under sin 
lek. Andra iakttagelser som har upptäckts, är att det finns skillnader på flickors och pojkars 
ljudnivå och hur länge de vistats på en plats åtgången. 
 
Två platser på förskolans utegård har lokaliserats där pojkar och flickor leker tillsammans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förskola, genus, utelek, utomhuspedagogik 
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1 INLEDNING 
 
Mitt examensarbete handlar om barns lek på förskolegården. Under mina praktikperioder har 
jag till en viss del sett skillnader i pojkar och flickors lek under utomhusvistelsen och har 
blivit inspirerad att fördjupa kunskapen om hur barnen använder sin förskolegård. Enligt min 
erfarenhet leker flickor och pojkar sällan tillsammans. Genom studien vill jag fördjupa mina 
kunskaper i utomhusvistelsen och även lokalisera de platser där pojkar och flickor kan mötas, 
för att kunna utveckla den pedagogiska verksamheten. Jag anser att utomhusvistelsen är ett 
livsviktigt inslag i den pedagogiska verksamheten för att barn ska få möjlighet att utveckla sitt 
aktiva rörelsebehov på en större yta än inomhus. Jag har en vision att om barn får en positiv 
bild av utomhusvistelse, så blir utomhusvistelsen ett naturligt inslag som man har glädje av 
resten av livet.  Enligt den Danska Läkartidningen Ugeskr Læger 2004;166 har barn som 
vistas ute mycket på förskolan mindre sjukfrånvaro, vilket är ytterligare en anledning till i att 
jag har ett stort intresse för utomhusvistelsen.  
 

1.1 Bakgrund 
  
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. I Lpfö 98 står det att 
verksamheten skall ge utrymme för barns egna planer, fantasi, kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö.  
 
 ”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller. 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”, Lpfö 98. 

 
Förskolans uppdrag är enligt Lpfö 98 att alla som arbetar på förskolan skall motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. 
 

1.2 Litteraturgenomgång 
  
Litteraturgenomgången är indelad i underrubriker, för att lättare få en översikt om vad som 
har skrivits i from av avhandlingar, forskningsrapporter och populärvetenskapligt litteratur 
som är relevant till ämnet. 
 
 

1.2.1 Förstå kön och genus 
 
En allmän föreställning av jämställdhet är: att alla människor ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet oavsett kön enligt Henkel, K. (2006). 
Henkel ifrågasätter vad innebär detta egentligen? Och hur kan detta praktiseras i förskolans 
verksamhet? Att arbeta med jämställdhet i förskolan handlar om att bredda könsrollerna för 
flickor och pojkar, kvinnor och män. Det handlar inte om att pojkar och flickor ska bli lika, 
det vill säga könsneutrala. Utan jämställdhet handlar om att lägga till, så att stereotypa 
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könsroller begränsas anser författaren. Attityder och åsikter går att förändra utan att vår 
identitet hotas enligt Skolverket (1999). Exempelvis när flickor är flickaktiga och pojkar är 
pojkaktiga beror det inte bara omgivningsfaktorer. När barnet har utvecklat sin egen 
könsidentitet, om vad som i grunden är vad samhället anser som kvinnligt eller manligt 
kommer handlingar kopplade till sådana värderingar att framstå som attraktiva för individen, 
och uppfattas som ett naturligt och frivilligt val. Om flickor och pojkar istället uppmuntras att 
interagera på varandras områden kommer synen med tiden att förändras enligt Skolverket.  
 
Det finns tre olika sätt att problematisera kön i förskolan. Eidevald, C. (2009) har i sin studie 
kategoriserat följande: 
 

1. Kön ses som biologiskt givet och genus som en social effekt av kroppsliga, hormonella 
och kromosommässiga olikheter. Forskning handlar ofta om biologiska olikheter 
och/eller vilka effekter dessa olikheter ger. Ur detta synsätt är det självklart att kvinnor 
och män till viss del kommer att utvecklas på olika sätt.  

 
2. Kön ses som biologiskt givet men genus som socialt konstruerat. Genus ses som ”det 

sociala könet”, eller det som vi kallar för kvinnligt och manligt. Här studeras hur 
föreställningar om kvinnligt och manligt påverkar hur vi beter oss mot varandra, vilka 
förväntningar vi har på varandra och vilka konsekvenser dessa förväntningar får. Det är 
genus som ses som det som ger sociala konsekvenser, inte könet i sig. 

 
3. Både kön och genus ses som socialt konstruerat, bland annat utifrån argumentet att det 

inte går att fastställa någon definitiv skiljelinje mellan vad som är natur (kropp) och 
kultur (genus). Även kroppen tolkas och förstås via föreställningar om kön. Här fyller 
talet om eventuella olikheter eller likheter inte alltid någon mening. Mitt eget perspektiv 
utgår från just detta antagande, där kvinnor och män varken ses som olika eller lika. 
Intresset är därför inte att se vilka likheter eller olikheter som eventuellt kan finnas utan 
att se hur kön och genus konstrueras socialt och hur vi konstitueras inom kategorierna 
kvinna/man eller flicka/pojke (a.a . s. 20). 

 

 
Genus är någonting som ständigt förändras informerar Henkel, K. (2006). På 1700-talet var 
det t.ex. manligt att sminka sig, visa känslor och gråta, medan det ansågs konstigt och 
opassligt om kvinnor bar byxor. Om exempelvis porträttet i bild 1 föreställde en man från 
2000-talet skulle han med stor sannolikhet beskrivas som feminin, vilket inte var en trolig 
beskrivning på 1700-talet. Vilka egenskaper som förknippas som manliga respektive 
kvinnliga beror även på geografiska faktorer, det vill säga var man bor. I Sverige kan 
exempelvis vissa saker vara normaliserade medan i andra länder finns ett annat synsätt på 
saken.  
 
 

 
Bild 1:http://hd.se/multimedia/archive/00061/am_sjalvportratt_3_j_61466d.jpg 
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Det finns flera sätt att betrakta flickor och pojkar menar Eidevald, C. (2009). Flickor/pojkar, 
kvinnor/män går att betrakta som varandras motsatser, det vill säga olika på specifika sätt. 
Detta medför en normativ förebild för vad som är feminint eller maskulint. Könet ses då som 
något som är klart fastställt av biologiska, utvecklingsmässiga, hormonella, funktionella och 
emotionella skillnader. Detta är många gånger antaganden som grundar sig i det som 
definieras som normativt. Exempelvis kan förskollärare utifrån detta synsätt se det som en 
självklarhet att flickor och pojkar dras till olika leksaker och uppvisar olika beteenden, där 
förskollärarens roll kan ses som att de behöver bemöta flickor och pojkar på olika sätt.  
 
Ett annat sätt att betrakta kön och genus menar Eidevald, C. (2009) är genom teorin att kön 
och genus i grund och botten framställs genom användandet av språket och genom 
resonemang. Kön och genus förstås som något obestämt och föränderligt, något som är 
konstruerat. Vilket även bekräftar det Henkel, K. (2006) menar: att genus är något föränderlig 
över både tid och plats. Björnsson, M. (2005) har ett liknande synsätt och menar även att det 
är svårt att förstå eller förklara könsskillnader utifrån biologiska/genetiska förutsättningar utan 
de förändringar som utvecklas pekar på att vi inte föds till kvinnor eller män, utan det är något 
som vi lär oss att bli. Det är ett hårt arbete att lära sig att vara flicka eller pojke och det börjar 
tidigt poängterar Björnsson. Detta betyder att det finns ett resonemang och en norm om hur vi 
bör vara i egenskap av flicka eller pojke som Eidevald menar. Exempelvis kan förskollärare 
med detta synsätt ge maskulina eller feminina förmåner, men det kan även vara till nackdel 
för flickor som har ett maskulint beteende, eller pojkar som ha ett feminint beteende. Det 
beror på de egenskaper och den norm som förknippas med flicka eller pojke, samt det som är 
socialt accepterade för respektive kön. Det vill säga vilka antaganden det är som finns 
tillgängliga för flickor och pojkar upplyser Eidevald.   Enligt Skolverket(1999) gör barnet om 
de manliga och kvinnliga värderingar som är skapade utifrån samhällets norm, till sina egna 
värderingar. Så småningom kommer könsroll och könsidentitet att sammanfogas till de 
beteendemönster och normer som finns tillgängliga. 
 
Egentligen har det inte någon större betydelse i det pedagogiska arbetet mot jämställdhet, om 
skillnaden mellan pojkar/flickor, män/kvinnor beror på det biologiska arvet eller den 
socialmiljön. Jämställdhet handlar om att förändra och utvidga könsrollerna enligt Henkel, K. 
(2006). Barns lek är ett naturligt sätt att prova på olika saker enligt Skolverket (1999). I en 
accepterad miljö som barnet uppfattar som tryggt, vågar även barn prova många olika roller i 
sin lek. Därför är kunskap om flickor och pojkars lekaktiviteter en förutsättning för att 
förskolan ska kunna ändra den aktuella könsrollskulturen menar skolverket. 

 
 
1.2.2 Genusforskningens olika perspektiv 
 
Enligt Eidevald, C. (2009) anser de flesta att personlighet är det avgörande för hur ett barn 
bemöts. Men tidigare forskning visar att traditionella föreställningar om vad som anses som 
kvinnligt eller manligt påverkar hur barnet bemöts redan de första timmarna efter barnets 
födelse. Allt beror på om omvärlden uppfattar barnet som en flicka eller en pojke och barnet 
bemöts utifrån kön menar Eidevald. Redan när barnet växer i livmodern skapas det 
förväntningar förknippade till könstillhörighet Henkel, K. (2006). Det antas av omgivningen 
att det blir en flicka eller pojke beroende på om den gravida kvinnans mage står rakt ut eller 
om magen växer mer på bredden Är barnet lugnt eller livligt, vilken hjärtljudsfrekvens det 
ofödda barnet har, kopplas ihop med antaganden om det kommer att bli en pojke eller flicka 
menar Henkel. 
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Tidigare forskning visar att föräldrar bemöter spädbarn utifrån kön. Eidevald C. (2009) 
refererar till Wiberg (1990, s. 64) som har studerat föräldrars sätt att bemöta nyfödda 
spädbarn.  Exempelvis försökte föräldrar att aktivera pojkar när de var tysta eller vilade, 
medan flickorna fick ge ifrån sig en signal innan föräldrarna pratade med dem eller tog upp 
dem. Nyfödda pojkar fick oftare höra att de var en smart liten vilding eller en rackare. Medan 
flickorna blev tilltalade som exempelvis lilla hjärtat, gumman eller älskling förmedlar 
Eidevald. På ett liknande sätt menar Henkel, K. (2006) att ”rosaklädda bebisar får höra 
mycket om sitt utseende och att de är små och söta. Bebisar som har blåkläder får höra 
mycket brum- och svischljud. Deras kropp beskrivs ofta med ord som stark, energisk och tuff” 
(a.a. s 15). Förväntningar angående könstillhörighet på flickor respektive pojkar börjar redan 
när barnen är mycket små, där kroppskontakt och kroppsspråk även skiljer sig åt enligt 
Henkel. Det går inte att fråga föräldrar om de behandlar pojkar och flickor olika eftersom de 
själva uttrycker att de behandlar barnen lika refererar Eidevald formulerat av Haavind (1992, 
s. 272). 

 
Ur ett genusperspektiv är det viktigt att ha förförståelse för hur ojämställdhet skapas för att 
kunna förändra menar Henkel, K. (2006). Författaren beskriver könsmaktsordningen utifrån 
Hirdman 1990:44 teori, det vill säga lyfta fram de idéer och föreställningar om vad som är 
kvinnligt/flickigt och manligt/pojkigt och granska dem ur ett maktperspektiv. Det som handlar 
om ojämställda maktförhållanden där män/pojkar som grupp är överordnade kvinnor/flickor 
som grupp. Detta är inte maktförhållanden av den enskilda individen, utan innebär att män 
och pojkar får kollektiva fördelar för att de är just män och pojkar. Naturligtvis finns det alltid 
individuella undantag menar författaren, där exempelvis flickor/kvinnor är bra på att ta plats 
och pojkar/män som är bra på att prata och förstå andras känslor. Men dessa individer kan inte 
användas som en ursäkt att inte arbete med jämställdhet eller att ojämställdhet inte finns. 
”Norm är en maktregel som oftast är osynlig ända tills någon bryter mot den”, (a.a. s. 22). 
 
Det är tydligt i vårt och många andra länders språk att mannen framställs som norm 
poängterar Henkel, K. (2006) och kvinnan som det avvikande könet. Det heter exempelvis 
människa och tjänsteman. Varför kan det inte lika gärna heta kvinniska och tjänstekvinna 
ifrågasätter författaren? Normen förutsätter även att en individ inte skall bli kär i någon av 
samma könstillhörighet. Däremot blir en vänskapsbaserad relation inte ifrågasatt om individen 
har samma könstillhörighet. De tre principerna utifrån Hirdmans könsmaktsordningsteori 
samverkar med varandra och skapar ojämställdhet. Detta teoretiska 
könsmaktsordningsperspektiv är till för att få förståelse för vad som skapar ojämställdhet 
mellan kvinnor och män. Allt bygger på våra föreställningar om genus och detta är 
föränderligt menar Henkel.   
 
 
1.2.3 Förskolegårdens betydelse 
 
Det finns tre viktiga perspektiv i skolgårdens utformning i barns lärande miljö enligt (Castel, 
P. 2002) rapport som Björklid, P (2005) refererar till, som handlar om skolgårdens 
utformning. 

 
1. Skolan och undervisningen. Skolgårdarna kan bidra direkt till att förbättra 

undervisningen genom utomhuspedagogikens, till stor del outforskade, möjligheter. 
Utemiljöns utformning på skolorna avgör också indirekt hur väl skolan lyckas med sin 
uppgift. 
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2. Emotionell, social och motorisk utveckling. Leken är fundamental för barnens 
utveckling, både emotionellt, socialt och motoriskt. För skoleleverna är det inte bara en 
fråga om platsbrist utan också om tidsbrist. Rasterna på skolan kan vara den viktigaste 
möjligheten att komma ut och leka. Då måste skolgården erbjuda ett lockande alternativ. 

 
3. Hälsa och välbefinnande. Rörelse och utomhusvistelse har en avgörande inverkan på 

hälsa och välbefinnande. För lite utevistelse kan skapa trötthet, irritation och 
koncentrationssvårigheter Dålig hälsa undergräver undervisningen i skolan, (a.a. s. 117). 

 

 
Mårtensson, F. (2004) drar slutsatser från sin doktorsavhandling Landskap i leken att 
miljöpsykologin påverkar barnen. Författaren menar att det finns en växelverkan mellan 
barn/miljö kontra miljö/barn som har inverkan på barnen. Karaktären på utformningen av 
förskolegårdens utomhusmiljö kan ha stor betydelse för hur leken utvecklas för barn. 
Författaren menar att eftersom samhället idag har förändrats sedan uppbyggnaden av många 
förskolor på 1970-80 talet. Antal barn i barngrupperna har i hög grad ökat, utan att 
personaltätheten stigit. Vilken innebär att det många gånger är en omöjlighet att låta barnen gå 
utanför sin förskolegård. Därför är det ytterst viktigt hur en förskolegård är utformad, där 
även storleken har betydelse för den pedagogiska utvecklingen för barnen. Författaren 
anmärker även på att användarna, det vill säga barnen oftast inte tillfrågas hur de vill ha sin 
förskolemiljö, utan den mall som används vid nybyggnation är att begränsa förskolegården på 
så liten ytan som möjligt enlig författaren.  
 
De karaktäristika iakttagelserna som Mårtensson, F. (2004) gjorde i sin jämförelse av två 
kommunala förskolegårdar, naturgård” kontra ”stadsgård”. ”Naturgården” hade en mer 
vegetationsrik utomhusmiljö och var större i sin inhägnad, medan ”stadsgården” bestod av ett 
antal lekredskap med en större omsorg i design och materialval, men hade mycket mindre 
area och mer återhållen växtlighet än ”naturgården”.  Stadsgårdens leksituationer upplevdes 
av yttre betraktaren Mårtensson att vara mer präglad av stackato lekrytm, det vill säga att 
barnens leksituationer upplevdes som ryckiga och okoncentrerade. I ”naturgårdens” 
leksituationer fanns ett mer koncentrerat lugn hos barnen. Till viss del kan detta bero på att 
”statsgårdsbarnen” vistades kortare tid utomhus än ”naturgårdsbarnen” och av den 
anledningen skyndade barnen mer för att hinna pröva på förskolans olika lekplatser. Det kan 
även hänga ihop med den fysiska miljön att det samlade intrycket var att utomhusleken på 
”naturgården” präglades av en mer samlat stillhet. Men eftersom ”naturgårdsbarnen” hade en 
större yta att röra sig på med mer varierad terräng var det eventuellt bättre förutsättningar att 
urskilja enskilda förlopp utan störande sidointryck från andra lekar menar författaren.  
Intrycket från samspelet mellan personal och barn var likvärdiga. De skilda förutsättningarna 
beror på hur förskolegårdens vegetation är utformad eftersom det leder till vilka lekar barnen 
hittar på själva, istället för att endast använda lekredskap. Med mer vegetation i 
förskolegården menar Mårtensson att den sociala förmågan stärks bland barngruppen och inte 
bara fysisk styrka. Det blir även färre konflikter i utomhusleken om förskolegården är mer av 
naturkaraktär med en stor varierad växtlighet, än förskolegårdar som är som är designade med 
mycket tillgängligt material, öppna ytor och begränsad växtlighet. På större öppna ytor blir 
det mer spring där barnen inte använder sitt språk lika mycket verbalt i sin kommunikation 
med varandra. Utan det är när barn istället får hitta på saker själva i samspel med varandra 
som det uppkommer fler dialoger under leken, än att bara springa omkring hävdar 
Mårtensson. Det framgår inte i Mårtenssons avhandling något om personalens syn på 
utomhusleken. 
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1.2.4 Lekens betydelse 
 
I förskolan finns en variation mellan olika former av lek och lärande menar Lillemyr O.F. 
(2002) som har betydelse för barn. Ett samspel mellan barnstyrda och vuxenplanerade 
aktiviteter för att barn ska få en allsidig kunskap i sin inlärning. Barn lär sig genom att 
undersöka experimentera, genom upplevelser och skapande aktiviteter och leken är metoden 
för lärande för barn under de första skolåren. Leken blir för barn ett sätt att omvandla sin 
kunskap till något meningsfullt. Ett sätt för barnen att iscensätta vardagen som barnen själv 
uppfattar den enligt Skolverket (1999). Under förskoleåren tränar och provar barn många olika 
roller som exempelvis kan färgas av vad barn tror är möjligt att göra för exempelvis kvinnor 
och män enligt Skolverket. 
 
Lillemyr (2002) menar att leken har två viktiga aspekter: lekens egenvärde för barnet och 
lärande genom lek. Eftersom leken engagerar och motiverar barn fullständigt har den en 
central betydelse för både lärande och socialisation, där barn övar upp självständighet och sin 
förmåga att ta ansvar, vilket är en viktig målsättning i förskolan. Samtidigt poängterar 
Skolverket (1999) att barns lek reflekteras av den kultur de lever i, leken blir ett sätt att förstå 
tankar och bli en behörig medlem av samhället. Men leken fungerar även som en 
kommunikation för barn eftersom samspelet i leken utvecklar barn inom många områden, 
exempelvis både socialt och kognitivt. Nordlund, A. & Rolander, I. & Larsson, L. (1997) 
poängterar att om barnet får stimulans genom alla sinnen får barnet möjlighet att utveckla sina 
motorikiska och språkfärdigheter. 
 
Att definiera barns lek är svårt menar Lillemyr (2002) Det kan bero på att den berör alla delar 
av barnet, men Lillemyr har kortfattat beskrivit lekens karakteristiska drag enligt följande: 
 

• Lek är en typisk aktivitet bland barn 
• Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren 
• Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i 
• För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen 
• Lek innebär att det skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler) 
• Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid 
• Lek rymmer spänning 
• Lek är ett uttryck för en inre drift 
• Lek är en förberedelse för vuxenlivet (a.a. s. 46). 

 
Barns viktiga behov att de deltar i leken, som kortfattat beskrivs enligt ovan. Barn blir 
tillfredställda genom leken, på samma gång som barnet stimuleras också barnets utveckling 
enligt Lillemyr (2002). I leken kan även barn agera ut sina känslor tillsammans med andra 
barn och prova att sätta sig in i andras situationer, vilket leder till att barn utvecklar sin 
empatiska förmåga enligt Lillemyr (2002). På ett liknande sätt beskriver Nordlund, A. & 
Rolander, I. & Larsson, L. (1997) att när barn leker samlar de nya kunskaper i form av 
handlingar, känslor och färdigheter. Leken blir för barnet ett sätt att fördjupa sina erfarenheter 
och sina kunskaper om både sig själv och sin omvärld. Författarna menar att barn provar, 
utmanar och utvecklas hela tiden med en målsättning att till slut kunna behärska. Det är 
genom leken och rörelsen som ett barn upptäcker både sin kropp och sin själs potentialer. 
Lillemyr, O. F. (2002) påpekar att för barn är leken den grundläggande livs- och 
inlärningsformen. Det är under leken barn lär sig att uttrycka sig. Under leken blir inte barn 
bedömda efter uppförande, utan det är som en ”fri” arena där de får nyttja det de kan av 
förmågor och färdigheter. Även Andersson, I. & Mårtensson, F. & Norén-Björn, E. (1993) 
menar att barn relaterar till den fysiska miljön med den egna kroppen. Hela tiden söker barnet 
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förståelse för allt de upplever och ser. Barns upplevelser är ingången till det verkliga livet och 
intrycken måste bearbetas gång på gång, med både sinne, kropp och tanke. Men barn måste få 
tid och plats att undersöka miljöer på sitt eget vis, tid att reflektera och skapa sig egna 
erfarenheter enligt författarna.  
 
Finns ett rikt och varierat underlag för barns sinnesförnimmelser tillrättaläggs en god grund 
för barnets inre utveckling enlig Andersson, I. & Mårtensson, F. & Norén-Björn, E. (1993). 
Den förställning och erfarenheter som ett barn skapar sig kring olika vardagssituationer är 
nödvändiga för att barnet ska få kunskap om vad verkligheten innebär. Ju yngre barnet är 
desto mer måste barnet förlita sig till sina egna sinnen och de nära tingen. Förhållande till den 
egna närmiljön gör barnet mer utelämnat till sin omgivning. Finns det en kreativ miljö kring 
barnet som både lockar och utmanar barnet, stimuleras barnet att delta och då sker en kraftig 
inlärning. Där intrycken i form av sinnesförnimmelser leder till kunskap och erfarenheter som 
sedan barnet bär med sig hela livet. Nordlund, A. & Rolander, I. & Larsson, L. (1997) menar 
att under barns spontana lek och rörelse finns det stora förutsättningar för ett livslångt intresse 
för rörelse som kan ha stor betydelse senare i livet, eftersom barns fysiska aktivitet grundläggs 
under barnaåren.  Författarna anser att det ligger ett stort vuxenansvar i att skapa möjligheter 
som kan stimulera barns motoriska utveckling. 
 
 
 

1.2.5 Flickor och pojkars lek 
 
Pojkar och flickor använder utemiljön på olika sätt menar Andersson, I. & Mårtensson, F. & 
Norén-Björn, E. (1993). De exemplifierar iakttagna skillnader mellan flickor och pojkars 
lekar: pojkarna spelade mer fotboll och var mer delaktiga i andra regellekar, medan flickorna 
pratade, satt och gick omkring mer. (ej citat a.a. s. 38). Skolverket (1999) menar att det måste 
skapas fler tillfällen för flickor och pojkar att mötas i leken. Om flickor och pojkar får 
erfarenheter av att leka tillsammans, så bidrar det till att motverka stereotypa könsroller.  
 

Det finns även skillnader i kompisrelationer mellan flickor och pojkar menar Andersson, I. & 
Mårtensson, F. & Norén-Björn, E. (1993) som har analyserat (Berglund, U & Jergeby, U 
1989) studie. Det påpekas att flickor umgås mer med sin bästa kompis i den egna närmiljö, 
medan pojkar rör sig längre bort från hemmet och olika aspekter av miljön förknippas med 
vad som är kvinnligt och manligt i den egna identiteten, (ej citat a.a. s. 38-39). Studien är 20 
år gammal, men liknande slutsatser framförs i Jämställdhetsutredningen (SOU 2009:64): 
flickor vill i större utsträckning mysa hemma, ägnar sig mer åt djurskötsel och kreativt 
skapande, medan pojkarna i undersökningen var mest intresserade av idrott. Både pojkar och 
flickor ansåg att kompisar var viktiga att umgås med på sin fritid. 
 
Månsson, A. (2000) framhäver i sin studie att det finns skillnader mellan flickor och pojkar 
när det gäller närhet/avstånd till personalen på förskolan. Flickor håller sig oftare i närheten 
av ”fröknarna” medan pojkar är oftare utomhus och håller ett längre avstånd, samtidigt som 
pojkar deltar mer aktivt i utelekar enligt Månsson studie. 
 
Tidigare studier om barnens egna tankar om sin lek informerar Skolverket (1999) att när 
flickor och pojkar beskriver varandras lekar, så stämmer flickor och pojkars beskrivning av 
varandra överens med deras sätt att leka på. Både flickor och pojkar menar att deras sätt att 
leka skiljer sig åt. Citerar några kommentarer från flickor och pojkars lek: 
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Kommentarer från pojkarna: 
– Pojkar leker med saker, flickor leker med varann. Pojkar leker där man kan få slåss. 
– Vi brukar leka krig, men tjejerna vill inte leka krig. det är bra att det är olika, annars 
hade det blivit för mycket krig, och då kan många slå sig. 
– Nej, flickor leker inte monstergrejer och pojkar leker inte med Barbie!!! Flickorna vill bli 
lite fina och pojkarna vill bli lite tuffa. Jag tror att pojkar inte gillar tjejer så mycket. Jag 
tror att det är så. Jag gillar inte tjejer så mycket. Det är inget fel på tjejer, men jag vill inte 
gilla dom. (a.a. s. 117). 
 
Kommentar från flickorna: 
– Pojkarna leker krig, de bråkar när de leker och vi leker lugnare lekar. 
– Ibland leker pojkar som oss. Dom kan vara hund, men pojkar brukar aldrig göra teater. 
(a.a. s. 117) 
 

I studien dras det slutsatsen att barnen leker oftast med andra barn av samma kön enligt 
Skolverket. 
 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie vill bidra till att fördjupa kunskapen om hur barn använder förskolegården. 
Syftet är att undersöka barnens leksituationer. Eftersom uteleken är en stor del av den 
förskolepedagogiska verksamheten är det intressant att få kunskap om vad som inträffar där. 
Det är av stor vikt för alla som arbetar inom förskolan.  
 
De frågeställningar som har genomsyrat studien är:  
 

1) Hur använder barn förskolegården? 
2) Vem leker med vad och vilka leker med varandra? 
3) Finns det vissa mönster i de leksituationer som uppkommer i utemiljön? 
4) När och hur interagerar/aktiverar pedagogerna i olika situationer med barnen i 

uteleken? 
 
 

1.4 Parallellstudie tillsammans med studentkollega  
 
I denna studie har ett samarbete skett tillsammans med lärarstudent Therese Subäck. 
Gemensamt har vi fört diskussioner om och utformning av frågeställningarna. Vi har valt att 
göra våra studier med likadana frågeställningar, men på olika förskolor för att sedan ta del av 
varandras resultat (se bilaga). Litteraturgenomgången har skett separat, men vi har ventilerat 
relevant litteratur inom ämnet och gett varandra feedback under studiens gång.  
 
Studien innefattar två olika kommunala förskolor som kommer att benämnas som förskola A 
(min) samt förskola B (Therese Subäck).  
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2 MILJÖBESKRIVNING 
 
Förskola A 
 
Förskolan är belägen vid ett villaområde med begränsad trafik och inom gångavstånd till både 
skog och sjö. Förskolegården har stora öppna gräsbeklädda ytor, med ett tillhörande 
skogsparti i anslutning till en liten kulle. Ingångspartiet till förskolan har en mindre asfalterad 
yta. Av traditionella lekfaciliteter finns en sandlåda, fyra gungor, en lekstuga, ett större 
fotbollsmål, samt en låsbar mindre friggebod till för förvaring av hinkar, spadar, 
vattenkannor, bilar, bandyklubbor och bollar.  
 
På förskolegården finns även en hög med gamla bildäck och trätrallar, samt fyra picknick 
bord. I närheten av skogspartiet finns även sittstubbar till barnen som är placerade runt en 
eldstad, samt en stock för balansgång och klätterplank som är fäst mellan två träd.  
 
 
 
Bilder: Förskola A - de kategoriserade lekområdena 
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3 METOD 
 
Videoinspelning har använts som datainsamlingsmetod vid både förskola A och förskola B 
och vi har medverkat vid videoinspelningsmomenten vid de olika förskolorna. Barnens utelek 
och de leksituationer som uppkommit har dokumenterats. Materialet har sedan kategoriserats 
och analyserats med ett genusperspektiv. För mig är detta betydelsefullt för att i mitt 
kommande yrkesliv kunna skapa en lekfull, rolig och lärande förskoleverksamhet för barnen.  
 
Databearbetningen har skett separat, för att sedan ta del av varandras resultat. Det kommer att 
redogöras för vilka metoder som har använts i studien och sedan argumenteras för dessa.  
 

3.1  Urval 
 
Vårdnadshavare har skriftligen kontaktats och ombetts godkänna eller neka om barnen på 
förskolorna får medverka i denna studie (Se bilaga 1 Föräldrar godkännande).  Med respekt 
för deltagarna i studien, det vill säga barnen och personalen, har de själv haft rätt att säga ifrån 
om de inte har velat vara med på videofilmningsmomenten. Inga namn kommer att nämnas i 
studien och allt material kommer att behandlas anonymt, för att minimera risken för 
identifiering av förskola, barn och personal enligt vetenskapsrådet. (www. vr.se)  
 
Förskola A och förskola B har tidigare används i andra fältstudier under utbildningstiden. 
Det har känts som ett naturligt val att göra denna studie på dessa förskolor, eftersom både 
barn och personal inte har sett någon av oss som främmande objekt.  Visserligen kan det anses 
att en helt opartisk förskola skulle ha valts ut, men eftersom studien består av 
videofilmningsmoment som i sig kan upplevas som väldigt främmande och obehagligt för 
vissa individer, tillfrågades därför respektive dessa två förskolor att delta i studien. Enligt 
Björndal R. P. C. (2005) är det viktigt vid videoobservationer att de som ska observeras 
känner tillit till observatören.  
 
Min studentkollega Therese Subäck har vid videofilmningsmomenten deltagit vid förskola A, 
som observatör. Detta valdes att göra för att få en större överblick över vad som händer vid 
förskolans uteverksamhet, eftersom det annars kan vara svårt att ensam observera händelser 
över ett så stort område som förskolegården innefattar. Fyra ögon ser mer än två. Vid 
videofilmningsmomenten i förskola B har istället jag deltagit som observatör.  
 
Materialet från respektive förskola har valts att analyseras var för att sig för att inte påverka 
varandra intryck. I denna studie kommer förskola A:s resultat att presenteras för att sedan 
jämföras med förskola B:s resultat, för att bredda kunskapen om barns 
förskolegårdsanvändning.  
 
Förskola A: har 32 inskrivna barn i åldern 4-5 år och 4 arbetande pedagoger, varav en 
vårdnadshavare inte har medgivit sin tillåtelse för barnet att delta i studien. Detta betyder att 
över 96 % av de tillfrågade har valt att med verka i denna studie. 
 
Förskola B: har 46 inskrivna barn i åldern 3-5 år och 6 arbetande pedagoger, var av 2 
vårdnadshavare inte har medgivit sin tillåtelse för barnet att delta i studien. Detta betyder att 
över 95 % av de tillfrågade har valt att med verka i parallell studien. 
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3.2  Datainsamlingsmetod 
 
Videoinspelning är den observationsmetod som har används i studien. Det har undvikits att 
ingripa vid inträffade incidenter med barnen på förskolegårdarna. Men självklart har en 
medverkan skett om barnen själva har tillkallat uppmärksamhet under 
videoinspelningsmomenten, eller om barnen skulle kunna komma till någon skada. Vi har valt 
att stå i bakgrunden och endast observera barnens förskolegårdsanvändning, utifrån 
frågeställningarna. Enligt Björndal R. P. C. (2005) finns det i princip två huvudsakliga 
fördelar med ljud och videoinspelning som ligger till grund för val av observationsmetod. 
Författaren menar att det främsta är att ett pedagogiskt ögonblick skulle gå förlorad och aldrig 
bli registrerad om det inte filmades. Den andra fördelen med ljud och videoinspelning är att 
händelserna blir detaljrikt bevarad, samt att det går att observera en och samma situation om 
och om igen. Samtidigt som det går att fokusera på olika saker vid olika 
uppspelningstillfällen. 
 
 

3.3  Procedur 
 
Genom dialog med personalen bestämdes under vilken tid på dagen barnen skulle vara ute på 
förskolegården. Det bestämdes från dag till dag vilken tid som var mest lämplig att komma 
och filma. Filmningen skedde efter lunch vid tre tillfällen och vid ett tillfälle under 
förmiddagen. Under filmningen kom det inte ner någon nederbörd i from av vare sig regn 
eller snö, eftersom kameran inte var vattentålig. Vid ett filmtillfälle var det väldigt blåsigt. 
 
Det filmades en timme åt gången vid fyra tillfällen. Batterikapaciteten på kameran klarade 
endast en timme åt gången, innan kameran behövde omladdas. Barnen på förskolan var ute 
längre än tiden som filmades vid de fyra filmtillfällena. De områden som filmades vid 
Förskola A var de områden där barnen lekte på förskolegården. Det område som inte 
filmades var den stora öppna gräsytan med fotbollsmål, samt den asfalterade ytan vid 
ingångspatiet av Förskola A. De observerades ingen lek vid dessa områden, utan användes 
endast av barnen för att förflytta sig mellan de beskrivna kategoriserade lekområdena. 
 
Videokameran som användes placerades för det mesta på ett stativ på en undanskymd plats, 
men har även använts utan stativ för att följa barn som rörde sig på ett större område på 
förskolans utegård, som annars inte skulle komma med i bilden när kameran var 
stativplacerad. Allt för att få en så tydig och veklighetsbaserad bild av barnens 
förskolegårdsanvändning. Den första filmdagen var barnen väldigt nyfikna på 
kamerautrustningen och hade många frågor om varför de skulle filmas, vilket besvarades. De 
tyckte det var spännande och var nyfikna att se in i kamerabilden och titta på när kompisar 
blev filmade, men när de väl tittat några gånger, så brydde de sig inte längre om kameran och 
fortsatte sin lek. 
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3.4  Analysmetoder 
 
Det fyra timmar långa inspelade filmmaterialet tittades först igenom en gång, utan att några 
anteckningar gjordes, annat än att filmerna märktes som film 1,2,3,4. Detta för att komma 
fram till hur mycket av materialet som kunde användas i studien och om det eventuellt skulle 
behövdes kompletteras med mer filmmaterial. Jag bedömde att filmmaterialet var tillräcklig. 
Av de fyra timmarna rådata kunde 93 % utnyttjas i studien (se diagram 1).  
 
Vid den andra granskningen av materialet gjordes protokollanteckningar av respektive film 
över vad som sågs, sades och upplevdes vid de olika platserna på förskolegården utifrån 
studiens frågeställningar. Förskolegårdens områden kategoriserades utifrån de platser som 
barnen lekte enligt följande: eldstad, gamla bildäck, gungor, lekstuga, sandlåda, skogsområde, 
veranda.  
 
Efter varje granskningsomgång renskrevs protokollanteckningarna på ett separat dokument på 
datorn och delades upp under rubriker enligt ovanstående kategorier. När varje film 
genomgått samma procedur, så gjordes en slutgiltig sammanställning av de olika kategorierna 
för att lättare kunna fastställa barnens förskolegårdsanvändning. Utdrag från respektive film 
färgmarkerades för att det skulle vara lätt att kunna gå tillbaka i filmmaterialet och titta fler 
gånger på samma filmfrekvens, om något upplevdes som otydligt eller behövde en djupare 
analys. Som tidigare nämndes enligt Björndal R. P. C. (2005) så går det att fokusera på olika 
saker vid olika uppspelningstillfällen, allt beroende på vad som ska analyseras. Analysen av 
filmmaterialet gjordes i huvudsak utifrån de fyra frågeställningarna, som sedan kommer att 
besvaras i den ordning som beskrivits under rubrik 1.3. 
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Diagram 1: Film material 
 
 

4 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att studera hur barnen använder förskolegården och försöka urskilja 
mönster som uppkommer i utemiljön. Att försöka lokalisera de platser där flickor och pojkar 
leker tillsammans, samt hur och när pedagogerna interagerar med/aktiverar barnen i deras 
utelek är frågeställningar som har genomsyrat studien. 
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Resultatet från videoinspelningsmaterialet från Förskola A redovisas under rubrik 4:1. Med 
hänsyn till de områden som barnen använde sin förskolegård, presenteras de beskrivna 
kategorierna i alfabetiskordning: eldstad, gamla bildäck, gungor, lekstuga, sandlåda, 
skogsområde, veranda. Interaktioner mellan barn och pedagoger finns med under egen rubrik. 
Avslutningsvis utifrån frågeställningar i underrubrik 4.2 presenteras en 
resultatsammanfattning. Studiens tillförlitlighet kommer att diskuteras, för att sedan kopplas 
ihop med den teoretiska tolkningen i litteraturgenomgången och parallellstudien Förskola B. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom ämnesområdet, samt en praktisk 
tillämpning som skulle kunna användas som ett hjälpredskap av förskolelärare för att utveckla 
den pedagogiska verksamheten. 
 
 
4.1 Observationer 
 
Eldstaden 
Eldstaden förknippas med mat när det är utelunch en gång i veckan. De observationer som 
beskrivs är i samband med utelunch när pedagog finns på plats för att bevaka elden. Annars 
användes inte platsen av barnen i leksituationer under filmobservationerna. Det uppkom 
endast lekar när pedagogen fanns i närheten, vid de dagar som det var ute lunch.   
 
 

Gamla bildäcken 
Barnen använde de gamla bildäcken i en mångfald av leksituationer. Däcken rullades, 
räknades och användes för att bland annat bygga balansgångbanor. Flickorna föredrog att gå 
balansgång och samtidigt sjunga eller räkna bildäcken. Pojkarna fördrog att rulla kroppsligt på 
bildäcken.  
  – Titta på mig det är farligt, sa en pojke till annan pojke.  
  – Man kan bryta nacken!!  
  – Det kommer att bli jätte fart! 
Inga observationer gjordes av flickor i liknande situation och inga pojkar observerades sjunga 
samtidigt eller räkna när de var vid bildäcken. Vid ett tillfälle var två flickor och en pojke vid 
platsen samtidigt. Flickorna räknade däcken, men pojken gick tyst för sig själv och var inte 
med i flickornas räknelek. Vid ett senare tillfälle när 5 pojkar och en flicka balanserar på 
bildäcken så har en pojke en pinne i handen. 
 
Vid ett annat tillfälle fungerar bildäcken som en begravningsplats. En flicka var orolig och 
säger till en annan flicka: 
  – Vad ska din pappa säga då?, säger en flicka. 
  – Det är ju bara på låtsas, säger den ”döda” flickan . 
 
Vid två tillfällen var två flickor först vid bildäcken. Tre pojkar kom och ville vara med vid 
flickornas lek, men de två flickorna nekade dem. Då uppstod diskussioner om vem som hade 
byggt banan. Pojkarna tog ingen hänsyn till avvisandet och började gå balansgång på 
bildäcken, varvid flickorna väljer att lämna platsen. Ljudnivån höjs kraftigt då pojkarna tar 
över. 
 
Det observerades att pojkarna vistades kortare stunder än flickorna vid påbörjad balansgång. 
Pojkarna fanns med några minuter i kameraupptagningen mot att flickorna kunde leka 10-15 
minuter på samma plats (se diagram 4 och 5). Flickorna hade en lägre ljudnivå än pojkarna.  
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När de var vid platsen samtidigt, var det pojkarna som överröstade flickorna. Utom när den 
tysta ensamma pojken gick tillsammans med de två flickorna. 
 

 
Gungorna 
Vid gungplatsen observerades det att flickor och pojkar kunde vistas vid samma plats 
samtidigt. Skillnaden var att flickorna gungade två och två tillsammans medan pojkarna ville 
ha en egen gunga. Flickorna sjöng när de gungade och hjälpte även varandra att få fart på 
gungan, medan pojkarna skrek till varandra om vem som kunde gunga högst. Vid ett tillfälle 
observerades det att när flickorna började gunga, blev tre pojkar som vid detta tillfälle lekte 
vid de gamla bildäcken mer nyfikna på flickornas gungande och drog iväg mot gungorna. När 
pojkarna kommer till gungorna, så lämnar flickorna platsen och går till bildäcken där pojkarna 
tidigare vistades. Gungorna var ingen populär lekplats (se diagram 4 och 5). 
 
 
Lekstugan 
Vid lekstugeområdet förekom räkne- roll- dans- och jagalekar. Lekstugan fungerade även som 
raketuppskjutningramp tillsammans med de gamla bildäcken, som hade placerats framför 
lekstugan. 
 
Det observerades att vid lekstugan lektes det rollekar, räknelekar, jagalekar i större 
utsträckning än vid de andra redovisade lekplatserna. Vid denna plats lekte både pojkar och 
flickor mer med varandra än vid någon av de andra lekplatserna. Visserligen var det tillfällen 
då det endast var flickor eller pojkar som lekte med varandra, men i huvudsak var det vid 
denna plats som barnen oavsett kön lekte tillsammans.  
 
De mönster som observerades vid lekstugan när flickor och pojkar lekte tillsammans var att 
flickorna var mer högljudda än när de lekte ensamma. För att kunna kommunicera med 
pojkarna måste flickorna höja sina röster. När flickorna hade bestämt sig att endast leka med 
varandra så fick inte pojkarna vara med, trots att de frågade flickorna. 
 
När flickorna lekte tillsammans uppstod rollekar och fler dialoger i leken, medan pojkarna 
sprang omkring på ett större lekområde, skrek till varandra eller fäktades med pinnar. Det 
observerades att pojkarna hördes mest under observationerna. 
 

 
Sandlådan 
Sandkakor bakades, i grytorna rördes det, barnen sjöng, grävde med stora och små spadar och 
använde hinkar. Brobyggen förekom och barnen grävde ner sig själva i sanden. De letade 
skatter i form av gömda pinnar och de hoppade på leksaker som låg i sandlådan.  
 
Vid sandlådan kunde både flickor och pojkar vistas samtidigt. De lekte dock inte med 
varandra, trots att de var på samma ställe. Det observerades att flickorna bakade kakor och 
använde redskap som exempelvis bakform, kastruller och till storleken mindre spadar. 
Pojkarna byggde broar eller använde de större spadarna till att gräva med.   
 
De mönster som observerades var att flickorna vistades en längre tid på samma ställe när de 
lekte i sandlådan, samtidigt som de även sjöng sånger eller pratade med varandra. Det var fler 
flickor som registrerades vid sandlådan (se diagram 4 och 5).  Vid en 25 minuters 
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stativplacerad filmfrekvens var två flickor i kamerabilden hela tiden. Pojkarna rörde sig in och 
ut vid sandlådeområdet. När pojkarna var med i filmfrekvenserna var det endast pojkarna som 
hördes.  
 
När en pedagog satt med barnen i sandlådan satt flickorna närmare pedagogen och pojkarna 
höll sig på ett längre avstånd. De gånger pojkarna tillkallar pedagogens uppmärksamhet var 
när de behöver hjälp med något eller har blivit slagen av någon och behöver tröst. Flickorna 
förde mer dialoger med pedagogen. 
   
En Pedagog går fram till en pojke som har låtsats gräva sig fast. Innan satt pedagogen med en 
flicka som gräver med en till storlek mindre spade. 
  – Fröken, hjälp, jag måste ha hjälp, jag sitter fast, skriker en pojke. 
  – Sitter du fast på riktigt säger pedagogen eller skojar du bara. 
Pedagogen går sedan tillbaka och sätter sig igen bredvid flickan som gräver. När sex flickor 
senare sitter bredvid en pedagog, försöker en pojke komma in i leken. Men blir avvisad av en 
av flickorna. Istället vandrar pojken planlöst omkring. Flickorna pratar med pedagogen. En 
flicka kastar sand på en annan flicka och blir tillrättavisat av pedagog att lägga sanden vid 
sandlådskanten istället 
  – Men hon sitter för nära mig, försvarar flickan. 
Pojken som vandrade planlöst omkring, satt sig vid sidan om och började gräva i sandlådan. 
Den här gången blir han inte avvisad av flickorna. 
  – Titta, skriker pojken högt till pedagog. 
 
 

Skogsområdet 
Här förekom bland annat klätter-, jaga- och springlekar. De brottades, fäktades med pinnar, 
balanserade på en stock mellan två träd, samt på trätrallar som finns vid skogsområdet. 
 
Skogområdet var den plats som barnen använde mest av alla under observationerna. Flickor 
och pojkar lekte dock olika lekar. Flickorna lekte lekar såsom balansgång och jagalekar 
medan pojkarna klättrade, jagade, brottades och fäktades med pinnar.  
 
De mönster som observerades var väldigt tydliga. Flickors lekar var mer stillasittande och var 
begränsade till en mindre lekyta, medan pojkarna använde skogsområdet till att springa 
omkring och jaga varandra, brottas eller fäktas med pinnar. Flickor lekte även jagalekar men 
då var lekytan avsevärt mindre. Då pojkarna rörde sig över ett större ytområde än flickor 
kunde inte kameran vara stativplacerad. Trots tillfällen när flickor lekte med pojkar, 
observerades det att de var mer stillasittande eller höll sig till mindre lekyta än vad pojkarna 
gjorde. 
 
Det observerades även att när flickor lämnade en plats, så gjorde de det tillsammans i grupp. 
Det går inte att höra om flickorna kommunicerar innan de lämnar platsen eftersom det är en 
blåsig dag och ljudupptaget inte är riktigt tillfredställande. Men pojkarna överröstar vinden 
och hörs tydligt vid videoinspelningen. 

 
 
Verandan  
Verandan är en undanskymd plats på förskolegården och under filmfrekvenserna 
observerades det att den fungerade som en diskussionsarena. Barnen gick själva dit när de var 
oense om något. Men det förkom även en hopplek från verandastaketet. 
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Det observerades att vid ett tillfälle pågick diskussioner mellan fyra flickorna om vad de 
skulle göra. När de väl hade kommit överens om vad de skulle leka började de hoppa från 
verandastaket efter en lång dialog. Vid ett annat tillfälle var det tre pojkar som inte var 
överens. De vandrade mellan sandlådan, förskolans framsida och verandan, en pedagog fick 
interagera när en av pojkarna var ledsen för att han blivit slagen av den ena pojken. Någon 
enighet mellan pojkarna kunde inte uppfattas.  
 
 
Interaktioner mellan barn och pedagoger 
De gånger pedagogerna interagerar med barnen var vid de tillfällen då barnen behövde hjälp 
med kläder och tröstas, kom till skada eller när pedagogerna delade ut arbetsuppgifter i 
samband med utelunch.  
 
En pojke ber först en pedagog att titta hur högt han kunde gunga, innan pojken sedan ber 
pedagogen att dra upp de nedhasade överdragsbyxorna. Vid utelunchen fick pojkarna ett 
uppdrag att bära ut mat, för att sedan belönas med en knäckebrödssmörgås. 
   – Får jag hjälpa till, säger en flicka? 
   – Det behövs inte nu, säger pedagog. 
Efter utelunchen efterlyser en pedagog några starka personer. En flicka och en pojke anmälde 
sig tjänstvilligt för att hjälpa till att bära matgrytorna. Flickan utför uppdraget och fick beröm, 
medan pojken lämnar sin gryta och går balansgång på bildäcken i stället. 
 
I samband med utelunch när en pedagog fungerar som eldvakt observerades att 7 flickor satt 
stilla vid eldstadens stubbar och väntade på mat tillsammans med en pedagog, inga pojkar 
fanns med på videoupptagningen. Vid ett annat tillfälle leker 8 barn en jaga/brottas lek 
framför pedagogen som vistas vid lägerelden i samband med utelunchen. Det var lika många 
flickor som pojkar som brottades, men flickorna brottades med varandra och pojkarna med 
varandra. 
 
En pedagog interagerar när en flicka hade fått en stock över sig, som barnen hade placerat vid 
lekstugeingången, samt när en pojke hade blivit slagen av en annan pojke. 
 

 
4.2 Resultatsammanfattning 
 
1) Hur använder barn förskolegården? 
 
De kategoriserade lekområden, var de områden som barnen använde på förskolegården. 
Diagram 2 beskriver fördelningen av lekområdena som registrerades vid filmfrekvenserna. 
Lekområdena användes av samtliga barn, men vid olika tillfällen. Leken var könsindelad, 
även då både pojkar och flickor vistades på samma plats samtidigt. Flickor lekte helst med 
flickor och pojkar helst med pojkar. I sandlådan märktes en tydlig skillnad att flickor och 
pojkar lekte på olika sätt. Det var skillnader i användning av leksaker. Flickorna använde de 
till mindre storlek spadarna, bakformar, kastruller och pojkarna använde de till storlek större 
spadarna till att bygga broar med och grävde mer med hela kroppen. Pojkarna ville gärna även 
uppträda våghalsigt och få bekräftelse på när de gungade exempelvis ”högt” eller höll på 
”bryta nacken” vid bildäcken.  
 
I studien framkom det att skogsområdet och lekstugan var de lekplatser där både flickor och 
pojkar kunde leka tillsammans på ett mer ”naturligt” sätt. Med naturligt menar jag att det inte 
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uppfattades som om könstillhörighet hade någon betydelse för leksituationen. Båda ställena är 
så skapade att de inte går att bygga om, så ingen kan ”äga” områdena. Detta skulle kunna vara 
en orsak till detta mönster.  
 
En tydlig skillnad av storleken på lekområdet observerades eftersom kameran inte kunde vara 
stativplacerad på samma sätt när pojkarna filmades. Det iakttogs en tydlig skillnad i sandlådan 
eftersom pojkarna kom och gick in och ut av kamerabilden, medan flickorna vistades vid ett 
tillfälle 25 minuter vid samma filmfrekvens. Av den totala filmtiden så registrerades pojkarna 
endast till 76 % av flickornas tid (100 %) på grund av att de rörde sig på ett större område än 
vad kameran kunde registrera (se diagram 3).  Vi ett ytterligare tillfälle vid bildäcken var 
flickorna 10-15 minuter vid samma plats. Medan pojkarna bara kunde vistas några minuter 
vid samma ställe. När flickorna väl hade bestämt sig för att lämna en plats gjorde de det i 
grupp. Studien visar att skogsområdet är det ställe där det inte heller sker så många konflikter. 
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Diagram 2: Beskriver totalt antal barn och tid vid de kategoriserade lekområdena som 
registrerades vid filmfrekvenserna. Sandlådan, lekstugan, skogsområde, bildäck var de 
områden som barnen använde mest. 
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Diagram 3: Beskriver det totala antal flickor 55 % och pojkar 45 % som registrerades 
vid filmfrekvenserna. Pojkarna registrerades tidsmässigt till 76 % av flickornas 100 % 
av film tiden. 
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2) Vem leker med vad och vilka leker med varandra? 
 
Utifrån filmmaterialet som analyserades var leken könsindelad. Visserligen hade detta 
observerats under mina praktikperioder, men att det var så tydligt och markant förvånade mig. 
Det som var intressant var att lokalisera de platser som flickor och pojkar leker tillsammans 
på ett naturligt sätt. Detta väckte en stor nyfikenhet hos mig att försöka lokalisera fler platser 
på förskolan där flickor/pojkar leker tillsammans. Detta för att motverka traditionella 
könsmönster enligt (Lpfö 98). 
 
Det var överraskande att flickorna vid tre tillfällen verbalt avvisade pojken/pojkarna att delta i 
deras lek, trots att pojkarna frågade flickorna. Samt att flickor valde att vid ett tillfälle lämna 
den plats de befann sig på när de tre pojkarna kom till stället. Vad beror detta på? Är det 
ljudnivån på pojkarna som är orsaken? Eller har inte flickor och pojkar samma 
kommunikationsförmåga?  
 
Vid det tillfälle när en pojke gör samma sak som två flickor, det vill säga går balansgång på 
bilddäcken. Skillnaden är att pojken är då tyst medan flickorna räknar bildäcken. Blir den här 
pojken inte avvisad för att han går tyst? 
 
En möjlig orsak till att flickor och pojkar lekte tillsammans vid lekstugan kan vara att flickor 
var dominerade på lekområdet och de pojkar som deltog var av lugnare karaktär (se diagram 
4 och 5). 
 
I skogsområde var flickor och pojkar likvärdigt representerade, vilket kan vara en orsak till att 
de lekte bra tillsammans. Lekytans storlek vid skogsområdet kan även vara en orsak till att det 
inte uppstod konflikter mellan flickor och pojkar (se diagram 4 och 5). 
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Diagram 4         Diagram 5 

 
 
3) Finns det vissa mönster i de leksituationer som uppkommer i utemiljön? 
 
Pojkarna var både mer högljudda och mer kroppsliga i sin lek, samtidigt som de fäktade med 
pinnar mot varandra. Vid filmfrekvenser där både flickor och pojkar var med samtidigt var det 
pojkarna som hördes mest. När kameran var stativplacerad var det flickorna som sågs mest, 
medan pojkarna hördes mest. Men flickorna var mer högljudda när det lekte tillsammans med 
pojkarna än när de lekte med samma könstillhörighet. 
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I konfliktsituationer pratade flickorna med varandra vid samma ställe och behövde inte hjälp 
av pedagogen att lösa konflikten. Pojkarna fäktades med pinnar i sin kommunikation, 
samtidigt som de vandrade från plats till plats. Pojkarna löste helst konflikter med någon form 
av tillhygge. Kommunikation användes inte för att lösa en konflikt och en pedagog måste 
träda in för att medla eller trösta. Det går att dra slutsatser ifrån filmmaterialet att det finns 
skillnader i hur flickor och pojkar kommunicerar med varandra. Flickor pratade mer med 
varandra över lag. De pratade eller sjöng samtidigt som de lekte. Då pojkar var oeniga om vad 
de skulle göra tillsammans, då sprang de från plats till plats och fäktade med sina pinnar utan 
att kommunicera med varandra. De rörde sig då mellan, sandlådan, framsidan av förskolan 
och verandan. 
 
I sandlådan fanns det skillnader i användning av leksaker. Det märktes tydligt att flickor och 
pojkar inte lekte på samma sätt. Flickorna använde de till storlek mindre spadarna, bakformar, 
kastruller och pojkarna använde de större spadarna och grävde mer med hela kroppen. 
Flickorna lekte i grupp mot att pojkar var mer individuella. 
 
 
4) När och hur interagerar/aktiverar pedagogerna i olika situationer med barnen i 
uteleken? 
 
Det observerades inte så många tillfällen när en pedagog interagerar/aktiverar i olika 
situationer med barnen. Detta kan bero på att pedagogerna inte kände sig bekväm med 
kameran och av den anledningen valde att hålla sig borta från videokameran. En annan 
anledning var att när det filmades efter lunch, så hade pedagogerna sina raster i omgångar. På 
så sätt finns det inte lika många tillfällen att interagera/aktivera med barnen eftersom 
pedagogerna måste agera mer som en övervakare åt barnen på förskolegården.  
 
Vid eldstaden när det var utelunch var en pedagog där för att bevaka elden, samtidigt som 
pedagogen bevakade elden observerades det att det även förkom lekar. En förklaring till detta 
skulle kunna vara att om det finns en pedagog i närheten vid alla de kategoriserade områdena 
så skulle det vara viss skillnad i hur flickors/pojkars lekar tillsammans. 
 
Flickorna vistades nämnare pedagog, pratade mer och satt mer stilla tillsammans med 
pedagog då de exempelvis satt vid både sandlådan och eldstaden. Det observerades inga 
tillfällen när någon pojke satt tillsammans med en pedagog. En pojke begärde vid ett tillfälle 
hjälp med kläder.  
 
 
 

4.3 Tillförlitlighet 
 
Studiens reliabilitet är hög, eftersom videoobservationer har används som undersöknings 
metod. Observation är att iaktta och analysera. Enligt Johansson B. & Svedner P. O. (2006) 
har observationsmetoden ofta betraktats som svår och komplicerad i förhållande till enkät och 
intervju, men de menar att metoden är lätt att använda och den mest givande vid exempelvis 
examensarbeten. Film registrerar och bevarar alla händelser i detalj, i jämförelse med om 
annan observationsmetod hade valts. Den andra fördelen är att filmmaterialet har kunnat 
analyseras flera gånger vid olika uppspelningstillfällen. Visserligen kan det anses att en 
opartisk förskola skulle ha valt ut, men eftersom det är viktigt vid videoobservationer att de 
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som ska observeras känner tillit till observatören som Björndal R. P. C. (2005) poängterar, så 
kändes förskolan som tidigare varit med under min studietid i olika fältstudier, som ett 
naturligt val.  
 
Att videokameran var stativplacerad har även betydelse för reliabiliteten, eftersom kameran 
för det mesta stod på en undanskymd plats, så filmades händelser som inte var uppgjorda eller 
konstlade. Enligt Björndal R. P. C. (2005) finns det faktorer som har betydelse i vilken 
utsträckning observationerna påverkas av observatören eller mikrofonens närvaro. Barnen var 
naturliga när de väl hade fått undersöka filmkameran den första film dagen och brydde sig 
inte om vare sig videokameran eller observatören. Ljudkvalitén under 
videoinspelningsmomenten var förhållandevis hög och det gick även höra vad barnen sa, klart 
och tydligt till varandra. Det fanns visserligen tillfällen då handfilmning utfördes, men detta 
gjordes för att fånga barnens hela lekområden, annars hade pojkarna i studien inte registrerats 
i samma omfattning. 
 
Det observerades inte så många tillfällen när pedagogerna interagera/aktiverar med barnen i 
olika situationer med barnen under uteleken. Detta kan bero på att pedagogerna inte var van 
vid att vara med på videofilmning och upplevde det som obehagligt. 
 
Till en viss del täcker resultaten det område som valdes att undersökas. Men hade fler 
videokameror placerats, så att hela förskolegårdens område kunnat filmas på en och samma 
gång. Då skulle validiteten i studien öka ännu mer. Alla ”ögonblick” hade kunnat registreras. I 
den här studien har endast de fyra timmar långa filmmaterialet analyserats. Visserligen tror 
jag inte att det generella resultatet hade blivit annorlunda om en fördubbling av antal 
filmtimmar hade analyserats, eftersom vid både Förskola A och Förskola B observerades 
flera liknade mönster som exempelvis närhet/avstånd till pedagoger, samt flickor och pojkars 
rörlighet. Däremot kan resultatet ha blivit annorlunda beroende på väderleken eller årstiden.  
 
Barnen i både Förskola A och Förskola B var i åldern 3-5 år. Hade barn i de lägre åldrarna 
deltagit i studien hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut, yngre barn är kanske inte lika 
rörliga?  I denna studie har inte antalet flickor och pojkar preciserats på de två förskolorna 
som deltagit studien, men ingen av de flickor/pojkar som deltagit i studierna är 
över/underrepresenterade som grupp. 
 
Denna studie ger ändå en ”sann” bild av verkligheten, eftersom parallellstudien med Therese 
Subäck höjer reliabiliteten på studien. Till en viss del överstämmer resultatet med de två olika 
förskolor som har undersökts med likadana frågeställningar och observationsmetod. Detta gör 
att värdet på studiens resultat förstärks. Samtidigt som skillnaden i resultaten kan bero på som 
Mårtensson, F. (2004) beskriver, att karaktären på utformningen av förskolegårdens 
utomhusmiljö kan ha stor betydelse för hur leken utvecklas för barn. Vid Förskola B cyklades 
det en hel del, men vid Förskola A fanns det inga cyklar. Jämförelser i likheterna vid 
Förskola A och Förskola B var att pojkarna lekte mer utspritt och på ett större område, 
medan flickorna inte var lika rörliga som pojkarna. Dessutom utnyttjades alla förskolegårdens 
platser av både pojkar och flickor, men vid olika tillfällen. Skillnaden var istället att vid 
Förskola A lekte flickor mer i grupp medan pojkarna var med individuella. 
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4.4 Diskussion  
 
Enligt den teoretiska tolkningen i litteraturgenomgången så menar Mårtensson (2004) att 
förskolegårdens utomhusmiljö har stor betydelse för hur leken utvecklas för barn. Om en 
liknelse med Mårtensson karaktäristiska iakttagelse över de två kommunala förskolorna 
”naturgård” kontra ”stadsgård” jämförts med Förskola A i min studie, så är det svårt att 
precisera en exakt liknelse, eftersom Förskola A är av naturgårdskaraktär, men den har även 
stora öppna ytor som ”stadsgårds” förskolan och är inte en nybyggd förskola med en 
begränsat lekyta. De paralleller som kan dras med Mårtensson studie, är att barnen vid 
”naturgården” hittade själva på lekar istället för att endast använda lekredskap, vilket även 
observerades vid Förskola A eftersom skogsområdet var en plats där barnen tyckte om att 
leka. 
 
Mårtensson (2004) upplevde att barnen vid ”stadsgården” hade en mer okoncentrerad lek än 
barnen vid ”naturgården”. I studien har endast barns lek studeras, men inte ur ett 
genusperspektiv. Men pojkarna vid Förskola A observerades att de inte vistades lika länge 
vid samma plats som flickorna. Om detta har ett samband framgår inte i Mårtenssons studie, 
men vid Förskola A så kunde inte kameran vara stativplacerad när pojkarna filmades 
eftersom de rörde sig på ett större område. 
 
Delar av resultatet stämmer överens med vad tidigare forskning har påvisat, eftersom barnen 
redan på förskolan har grupperat sig efter könstillhörighet. Flickor leker med flickor och 
pojkar leker med pojkar var ett tydligt mönster som förkom vid både Förskola A och 
Förskola B. Vad detta beror på finns det många olika teorier om. Exempelvis kan orsaken 
bero på som Eidevald (2009) menar att barnet bemöts utifrån kön redan när det föds. Eller att 
könstillhörigheten redan börjar i den gravida kvinnans mage som Henkel (2006) poängterar.  
Om nu könstillhörigheten redan startar innan barnen börjar förskolan är det desto viktigare att 
pedagoger och vuxna som arbetar på förskolan har kunskaper om flickor och pojkars 
lekaktiviteter. Detta betonar Skolverket (1999) måste till för att den rådande könsrollskulturen 
ska kunna förändras. Ur ett historiskt perspektiv går det att se att genus är förändligt, eftersom 
vad som ansetts som kvinnligt och manligt har förändrats över tid. Som 1700-tals mannen 
enligt bild 1 är ett tydligt exempel om vad som har förknippats med kvinnligt och manligt har 
förändrats. ”Norm är en maktregel som oftast är osynlig ända tills någon bryter mot den”, 
Henkel, K. (2006 s. 22). 
 
Skolverket (1999) menar att barn i en accepterande miljö vågar prova på saker. Barn gör om 
samhällets värderingar till sina egna värderingar. Av den anledningen är det särskilt vikigt att 
förändra och utvidga könsrollerna, eftersom förskolan har ett viktigt uppdrag: ”att motverka 
traditionella könsmönster och könsroller”( Lpfö 98).  
 
Det som observerades i sandlådan vid både Förskola A och Förskola B var att flickors lekar 
var baserade på ett traditionellt ”kvinnligt sätt”, eftersom flickorna bakade, rörde i grytor, 
lagade mat, lekte café och restaurang. Medan pojkarnas lek var baserade på ett traditionellt 
”manligt sätt” eftersom de grävde och använde bilar som lekmaterial. Detta styrker det 
Eidevald (2009) beskriver att det finns en norm om hur man bör vara i egenskap av flicka 
eller pojke.  Björnsson (2005) anser att vi inte föds till flicka eller pojke, utan det är något vi 
lär oss att bli väldigt tidigt. Vid Förskola A använde exempelvis pojkarna de till storlek större 
spadarna till sina brobyggen, medan flickorna använde de till storlek mindre när de baka sina 
sandkakor. En orsak kan vara att flickorna aldrig har getts möjlighet att konstruera en bro 



 22 

eftersom pojkarna alltid tog spadarna först. Hur hade det varit om det bara fanns en storlek på 
spadarna? Hade det varit på ett annat sett då?  
 
Skogsområdet och lekstugan var de platser vid Förskola A som flickor och pojkar kunde leka 
tillsammans på ett naturligt sätt. Enligt Skolverket (1999) måste det skapas fler tillfällen för 
flickor och pojkar att mötas i leken. Vilket är en viktig anledning för pedagoger/vuxna som 
arbetar på förskolan att analysera och observera flickor och pojkars leksituationer för att 
kunna skapa fler tillfällen, för att motverka traditionella könsmönster. Vad hade hänt om 
pedagogerna interagerat/aktiverat mer i uteleken?  
 
Studien av Förskola A och Förskola B förstärker det Månsson (2000) framhävde i sin studie 
att det var skillnader mellan flickor och pojkars närhet/avstånd till personalen på förskolan. 
Vid både Förskola A och Förskola B observerades att flickor höll sig närmare en pedagog 
och pojkarna höll ett längre avstånd. Vid Förskola A observerades att pojkarna kallade på 
pedagogens uppmärksamhet när de behövde hjälp med kläder, behövde tröst eller hjälp till att 
lösa en konflikt. Medan flickorna löste sina oenigheter själva. Det uppstod egentligen inte så 
många konflikter vid observationerna vid Förskola A. Detta kan bero på att som Mårtenssons 
studie visade att det blir färre konflikter i utomhusleken om förskolan var mer av 
naturkaraktär. Visserligen visade Mårtenssons studie, att på större öppna ytor blev det mera 
spring och barnen använde inte sitt språk lika mycket verbalt. Enligt min studie i Förskola A 
var det pojkarna som sprang omkring på ett större område eftersom kameran inte kunde vara 
stativplacerad när pojkarnas lek filmades och de använde istället pinnar i sin kommunikation 
med varandra.  
 
Vid de två tillfällen som pojkarna i Förskola A tillfrågade flickorna om de kunde vara med i 
deras lek, men flickorna vägrade att låta pojkarna delta. När pojkarna ändå trängde sig på och 
flickorna valde att lämna platsen, går det att dra vissa jämförelser med Förskola B där 
flickorna upplevdes stå tillbaka för pojkarna, istället för att ta en diskussion. Ur ett annat 
perspektiv vad hade hänt om en pedagog hade interagerat vid det tillfället vid Förskola A? 
Hade det kunnat skapas en möjlighet för barnen att leka tillsammans? Eftersom det 
observerades vid eldstaden att flickor och pojkar var vid samma plats när pedagog fanns i 
närheten.  

 
 
4.5 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  

 
Under studiens gång har många nya idéer uppstått hur denna studie skulle kunna bidra till att 
vidareutveckla den pedagogiska verksamheten. Eftersom det har blivit bekräftat att barns lek 
är väldigt könsindelad, skulle fortsattforskning eller vardagliga observationer exempelvis 
kunna vara att undersöka och försöka lokalisera platser där flickor och pojkar leker 
tillsammans.  
 
I denna studie har jag lokaliserat några platser på förskolans utegård där flickor och pojkar 
leker tillsammans på ett naturligt sätt, men finns det fler platser på förskolans område där 
könstillhörighet inte har någon betydelse för barnen i leksituationer? Hur kan pedagogerna 
skapa fler möjligheter genom att interagera i barns leksituationer, för att motverka 
traditionella könsroller?  
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BILAGOR 
Bilaga 1: Föräldrargodkännande 
 

 

 

 
Hej Föräldrar/vårdnadshavare  
 
Vi heter Ulrika Persson & Therese Subäck och läser sista terminen på Högskolan i Gävle 
förskollärarutbildningen med inriktning matematik, teknik och naturvetenskap. Vi ska börja 
med vårt examensarbete där vi vill undersöka hur pojkar och flickor använder förskolegården. 
Därför vill vi fråga er föräldrar/vårdnadshavare om er tillåtelse att observera, fotografera och 
videofilma era barn i uteleken. 
 
Materialet av observationer, fotografering och videofilmning kommer endast vi själva och vår 
handledare Anita Hussénius på HIG att titta på. Materialet i denna studie kommer att 
behandlas konfidentiellt där vare sig namn eller förskoleverksamhet kommer att nämnas. 
Efter avslutat examensarbete kommer materialet att arkiveras på Högskolan i Gävle. 
 
Alla uppgifter kommer att hanteras under etiska aspekter och behandlas anonymt. Finns 
intresse så kommer du att få ta del av studieresultaten i denna C-uppsats. 
 
Med vänliga hälsningar Ulrika & Therese 
 
Om ni vill kontakta oss, 
 
Therese Subäck   Ulrika Persson 
E-post: tess_suback@hotmail.com  E-post: ulpersson@telia.com 
Telefon: 070 - 301 89 19   Telefon: 070 – 466 42 16 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

□ Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i studien 
□ Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltar i studien 
 
 
Barnet namn: 
  
 
Underskrift: Förälder/vårdnadshavare 
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Bilaga 2: Therese Subäcks resultat: Förskola B 
 

Resultat 
 
Resultatet kommer att redovisas med frågeställningarna som underrubrik. Frågorna kommer 
att besvaras under varje frågeställning. Fakta kommer att kategoriseras efter grupper av barn 
på förskolegården enligt det videoinspelade materialet.  
 
Enligt erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och yrkeserfarenhet har jag sett olika 
mönster inomhus i barns lek som gör mig intresserad av vad som styr detta. Tanken väcktes 
om det ser ut på samma sätt utomhus. Ämnet för studien valdes och jag har valt att bearbeta 
allt insamlat material med försök till en så opartiskt ställning som i detta fall är möjligt. Detta 
för att få ett så tillförlitligt och verklighetsanknutet resultat som möjligt. På dessa grunder 
försöka se och förstå invanda mönster samt se en verklighetsbild av barns lek i ett 
genusrelaterat perspektiv som är syftet med studien. Resultaten har framkommit genom det 
videoinspelade materialet över barnens fria lek på förskolegården.  
 
 
Hur använder barn förskolegården?  
 
Enligt videoinspelningen uppfattas att alla barn använder förskolegården i lika stor 
utsträckning. Det som skiljer barnens leksituationer åt är att de leker olika lång på respektive 
ställen. Barnen rör sig mycket från de olika platserna på gården, Vissa barn leker längre 
stunder på vissa delar av förskolgården som till exempel sandlådan där barnen vistades mer än 
hälften av den videoinspelade tiden. Medan andra leker kortare stunder och därmed byter 
plats oftare men fortfarande är majoritet av barn längsta tiden i sandlådan. Sandlådan var 
enligt dessa 4 timmar och 52 minuter långa videoinspelningen den plats där majoriteten av 
barn tillbringade mest tid och även lekte längst stunder jämfört med de övriga platserna på 
förskolegården. Det cyklades även en hel del men inte lika stor utsträckning och i lika långa 
stunder som tillbringades vid leken i sandlådan. Vid tunneln var majoriteten av barnen kortast 
tid. Barnen grupperade sig dessutom i olika grupper på gården och valde områden att leka på. 
Det visade sig att grupperna var desamma inomhus och utomhus. Alltså de barn som lekte 
tillsammans inomhus lekte i mer än hälften av tillfällena även ihop utomhus.  
 
 
Vem leker med vad och vilka leker med varandra?  
 
Resultatet tycks visa att pojkar leker mer utspritt över gården och flickor leker gärna nära en 
pedagog som även styrks av Svaleryd (2002). Pojkars lek på förskolegården ser lite 
annorlunda ut än flickornas lek. Pojkarna spelar bandy i betydligt större utsträckning än 
flickorna. Vid dessa antal timmar som videoinspelningarna genomfördes så var det ingen 
flicka som spelade bandy. Flickornas lek är inte lika rörlig som pojkarnas. I sandlådan leker 
alla barn att de lagar mat men pojkarna leker i större utsträckning med bilar och traktorer 
medan flickorna hellre gräver och lagar mat i sanden. Detta visades genom att två olika 
flickor lekte med bilar och traktorer vid två olika tillfällen under dessa videoinspelade 
timmarna och sju olika pojkar vid ca tio tillfällen som var fördelade på dessa timmar. 
Flickorna lagade mat vid fyra fler tillfällen än pojkarna. Cyklarna används däremot av alla 
barn i så gott som samma utsträckning. Materialet visar att pojkarna använder cyklarna vid två 
tillfällen mer än flickorna. Vidare har jag valt att ta med en händelse som innefattar ett citat av 
en pojke på förskolan.  
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Jag beskriver härmed händelseförloppet;  
 
Pedagogen ropar att barnen ska gå in  
Pojken vill inte gå in för han lagar mat i sandlådan och maten är inte klar  
- Jag är kock säger han, han är pappa och pekar på en annan pojke  

- Vart är mamman, frågar jag som filmar händelsen  

- Ingen, bara pojkar kan vara kock.  

- Han själv är också pappa och kock, ingen är mamma, säger han igen  

- Det kan man inte när man är kock.  
- Varför inte det, frågar jag  

- Flickor ska vara flickor och pojkar ska vara pojkar, svarar han.  
 
Förskolegårdens alla platser utnyttjas av alla barn på förskolan. De flesta av barnen väljer att 
gruppera sig med andra och ett fåtal väljer att leka ensamma. Studien visar att pojkar leker till 
större del med andra pojkar och likaså gör flickor. Även detta styrks av Åm (1988). Flickor 
leker gärna med andra flickor och inte i lika stora grupper som pojkar. Studien visar även att 
flickor står tillbaka lite för pojkarna. Ett exempel är att en flicka springer till en cykel som hon 
ville cykla på och just då kommer en pojke och vill ha samma cykel, då väljer flickan att 
släppa cykeln och låta pojken ta den utan större argumentation. Likaså när det gäller 
flickornas sidotagande som till exempel när det är två barn i klätterställningen som i det här 
fallet en flicka och en pojke, barnen turas om att åka ner i kanan men plötsligt ställer sig 
pojken längs ner i kanan, Då väntar flickan uppe tills pojken har flyttat sig utan att flickan 
säger någonting när sen pojken ska åka flyttar hon sig åt sidan så att han kommer fram. Ett 
annat exempel är vid leken i tunneln där två flickor kryper in och ut igenom tunneln och det 
kommer en pojke som hoppat av sin cykel och blev nyfiken av vad flickorna gjorde. Pojken 
säger åt flickorna att akta sig så att han kan krypa in vilket flickorna också gör utan vidare 
argumentation även denna gång. Han kryper ett antal gånger igenom tunneln innan han 
återigen sätter sig på cykeln och cyklar i väg. Flickorna stod vid sidan om och tittade när han 
kröp in och ut igenom tunneln när pojken cyklat iväg åter upptog flickorna leken. Flera 
liknande händelser har visats på videoinspelningen av leken på förskolegården.  
 
 
Finns det vissa mönster i de leksituationer som uppkommer i utemiljön?  
 
I leksituationerna ute på förskolegården kan man tydligt se vissa mönster återkomma dagligen 
medan vissa mönster är mera dolda och återkommer endast i vissa barngrupper. Det tydliga 
mönster kan ses i sandlådeleken där flickorna ofta väljer att leka att de lagar mat och bakar, de 
leker café eller restaurang. Detta mönster återkommer dagligen. Det tydliga mönster kan även 
ses hos pojkarna där de oftast väljer att cykla direkt när de kommer ut på gården. Som sen 
övergår till en annan aktivitet som i tydligt mönster visas i sandlådeleken där de väljer att leka 
med bilar och gräva. Videoinspelningen tycks även visa ett mönster i att de delar upp sig på 
förskolgården oftast i flick- och pojk grupper vilket också medför att flickor väljer en typ av 
lekar och pojkarna väljer en annan typ av lekar. Ett exempel är då att flickorna väljer att laga 
mat i sandlådan och pojkarna väljer att cykla.  
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När och hur interagerar/aktiverar pedagogerna i olika situationer med barnen i 
uteleken?  
 
Pedagogerna är där barnen är. Pedagogerna följer barnens rörelsemönster på förskolegården, 
de aktiverar sig i barnens lek samtidigt som de håller sig i bakgrunden för att inte gå in och 
störa en påbörjad lek. Detta videoinspelade material har visat att vid interaktion mellan barn   
och pedagoger, så sker det med samma pedagog i alla situationer. Pedagogerna anser att 
barnens fria lek är viktig för att stödja deras motoriska utveckling och deras egen kreativitet. 
Det är viktigt att barnen får fantisera och skapa och forma egna lekar utifrån deras verklighet 
som inte är styrd och formad av någon pedagog. Detta styrks även av Ericsson (2002.) 
Pedagogerna anser att just detta är särkilt viktigt i dag där de flesta aktiviteter utomhus sker i 
styrda grupp aktiviteter som till exempel fotbollsskola, gymnastik, dans med flera. 
Videoinspelningen visar att pojkar är i ett större behov av att ha en Pedagog i närheten i deras 
lek och detta grundar sig i att konflikterna då tycks bli färre. Samtidigt som flickor leker bra 
utan Pedagog i närheten av deras lek men ändå dras flickorna åt Pedagogernas 
uppmärksamhet och närvaro. Studien visar att pojkar får fler tillsägelser av Pedagogerna samt 
oftare tillsägelser av olika slag än flickorna. Den erfarenheten betonar även Eidevald (2009). 
Detta säger en liten del om hur verksamheten i denna studie ser ut. Det viktigaste av detta 
resultat anser jag är att det finns en bild av att det fortfarande görs skillnad på flickor och 
pojkar. Detta skall enligt (Lpfö 98) motverkas. 
 
 


