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Sammanfattning 

 

 
Syftet med studien har varit att ta reda på hur barnen på en förskola använder sin 

förskolegård, vem som leker med vad och vilka som leker med varandra. Och om det finns 

mönster som återkommer i leksituationerna i utemiljön. Jag har även ställt frågan om hur och 

när pedagogerna interagerar/aktiverar med barnen i olika situationer? För att undersöka 

frågeställningarna användes videoinspelnings observationer över förskolegården i samband 

med barnens fria lek. Resultatet visade att förskolegårdens alla platser utnyttjas av alla barn på 

förskolan och att flickornas lek på förskolegården ser lite annorlunda ut än pojkarnas lek.  

Resultatet visar även att man tydligt kan se mönster i leksituationerna som återkommer 

dagligen, som att flickor och pojkar grupperar sig och flickorna leker med varandra och 

pojkarna väljer att leka med pojkarna. Observationerna visar att pedagogerna är där barnen är. 

De 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. 
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Förord 

 
Vid studiens utförande har jag valt att göra observationerna tillsammans med en studiekollega. Vi 

har utgått från samma frågeställningar och gjort observationerna på två förskolor. Resultaten samt 

de övriga delarna i studien har vi valt att göra separat. Detta för att vi utgår från olika förskolor. 

Vi har tagit del av varandra studieresultat och diskuterat dem under rubriken; diskussion. 

 

De personer jag vill tacka är min Handledare Lisbeth Källgren och övrig personal för all hjälp, 

stöd och uppmuntran under hela min utbildningstid. Jag vill tacka min Handledare på Högskolan 

som varit till stor hjälp under arbetets gång. Sist men inte minst vill jag även tacka familj och 

vänner för ert tålamod och stöttande under utbildningen. Inte minst tålamod och tjat om genus och 

jämställdhet. Det har varit värdefullt att ni lyssnat även om tjatet troligtvis inte kommer att ta slut, 

fast uppsatsen är klar.  

 

Till sist vill jag tacka min studiekollega för att vi klarade detta och att vi stod ut med varandra. 

Tack för att vi inte blev osams och för att vi har haft en rolig tid tillsammans och att vi funnit en 

vän för livet.  
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1 INLEDNING 
 

 

 

Barn är ett folk och de bor i ett främmande land detta land är ett regn och en pöl. 

Över den pölen går pojkarnas båtar ibland och de glider så fint utan köl.  

Där går en flicka som samlar på stenar hon har en miljon.  

”Kungen av träd” sitter bland grenar i trädkungens tron. 

 Där går en pojke som skrattar åt snö.  

Där går en flicka som gjorde en ö av femton kuddar. 

 Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar.  

Alla är de barn och de tillhör ”det gåtfulla folket”. 

 

                                                         Text: Beppe Wolgers (1959).  

 

Denna text ger en uppfattning av barns tolkning av världen, leken och utomhusmiljön. I denna 

studie har jag valt att fördjupa mig i barns fria lek på förskolegården. Jag anser att 

förskoleverksamheten ska ge barnen goda förutsättningar till att utvecklas i den fria leken 

utomhus. Att vara utomhus ökar intresset för naturen och utomhusaktiviteter i vuxen ålder. 

Det bidrar också till en sundare och friskare hälsa som leder till mindre sjukdomar. Enligt 

(Lpfö 98) skall verksamheten ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande såväl inomhus som utomhus.  För mig innebär lek ett lustfyllt lärande och ett 

samspel med lärandet. Leken skall vara en tillåtande aktivitet där det inte finns något rätt eller 

fel. Varje barn är en egen individ. Jag vill att leken skall vara lika individuell som varje 

individ och helt frivillig.  

 

  

Med denna studie är målet att synliggöra barnens fria lek på förskolegården, hur barnen 

använder förskolegården, vad barnen leker med och vilka de väljer att leka med. Hur 

pedagogerna interagerar med barnen och aktiverar dem i olika situationer. Och att se om det 

finns några återkommande mönster i leksituationerna på förskolegården. Jag ser denna nya 

kunskap som en stor betydelse för mitt framtida läraryrke. 

 

Förhoppningen är att studien ska bidra till att öka pedagogernas intresse för utomhusmiljön. 

Även att synliggöra hur och vad barnen leker i sin fria lek på förskolegården. Jag ser vikten av 

att pedagogerna aktiverar och interagerar med barnen i alla situationer i barnens utomhuslek. 

Det kan vara lätt att se barnens fria lek som ”barnfri tid” då pedagogerna har tid att diskutera 

och planera verksamheten. Det är viktig roll för pedagogerna att vara bra förebilder för barnen 

i förskolan och därför är det viktigt att erbjuda alla barn samma förutsättningar för lek på 

förskolegården.  
 

 

1.1 Litteraturgenomgång 
 

Litteratur genomgången är indelad i underrubriker för att lättare se de olika delarna samt 

underlätta för läsaren. De olika valda delarna anses vara relevanta för ämnet. De delar som 
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skall beröras handlar om styrdokumenten, samt om genusperspektivet, leken, utomhusleken, 

förhållningsätt och värderingar. 

 

1.2.1 Vad säger styrdokumenten? 
 

Genus  
 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har ett 

lika värde oberoende av kön, social eller etniskt bakgrund, samt verka för att flickor och 

pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Enligt (Lpfö 98) anses 

”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”. Förskola skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. (Lpfö 98). Även 

(Lpo 94) styrker att förskolans uppgift är att skapa förutsättningar för att varje barn skapar sig 

en egen identitet bortom förgivet tagna föreställningar om kön samt att möjligöra att varje 

barn utvecklar sina intressen och förmågor oavsett kön.    

 

 

Leken  

 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. Barn i förskolan skall utveckla sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande. (Lpfö 98).  

 

Förhållningsätt och värderingar 

 

Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall 

erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet. Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. 

 

 

1.2.2 Genus 
 

Det könsteoretiska begreppet genus kommer från engelskans ”gender” och betecknar det 

kulturella och det sociala kön som människan formas till. Ett genusperspektiv lyfter fram 

idéer och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, detta skapar också möjligheter 

och hinder inom olika områden. Hedlin (2006).  

 

Elvin-Novak & Thomsson (2003)  menar att könet är den mest grundläggande kategorin för 

hur vi förstår såväl oss själva som andra och att vi har svårt att relatera till en människa som vi 

inte kan könsbestämma. När vi möter någon som vi inte direkt kan se om det är en man eller 

kvinna, pojke eller flicka blir vi förvirrade för att kön är en så stark markör för hur vi ska 

förhålla oss. Kön är mycket mer än biologi och mycket mer än roll. Hur vi uppfattar oss 

själva, en annan människa och dess beteenden är avgörande för hur vi omedvetet bemöter och 

förhåller oss till andra . Ett barn kan redan i tvåårsåldern ange om hon eller han är en flicka 

eller pojke men det tar ytterligare flera år innan barnet förstår att pojke blir man och flicka blir 
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kvinna. Förståelsen för de sociala och kulturella betydelserna kvinnligt och manligt etableras 

successivt. Denna process pågår hela livet, vi hittar hela tiden mer eller mindre gällande sätt 

att göra oss till kvinnor och män. Det handlar också om hur barn gör sig till flickor eller 

pojkar, om att vi i alla olika situationer gör på ett flickigt/kvinnligt eller pojkigt/manligt sätt. 

Att vi vill bli bekräftade i vårt sätt som flicka/ kvinna eller som pojke/ man och att barn blir 

bekräftade som en ”bekönad” individ som flicka eller pojke är viktigt. Det är viktigt för 

självkänslan och för att få ihop självkänslan med de anvisningar som själva könstillhörigheten 

ger. Att anpassa sig till dessa anvisningar och bygga in dem i sin egen självbild är viktigt för 

den egna självkänslan hävdar Elvin-Novak & Thomsson (2003)  . Samtidigt säger läroplanen 

(Lpfö 98) att förskolan skall motverka traditionella könsroller och könsmönster samt att 

flickor och pojkar skall ha samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

 

 Även Eidevald (2009) skriver att det finns forskning som visar djupa traditionella 

föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt och att de flesta hävdar att de 

bemöter varje nyfött barn individuellt utifrån dess personlighet. Wiberg (1990) (I Eidevald 

2009) studerade föräldrars interaktion de första timmarna med sina nyfödda spädbarn och 

fann att: Föräldrar till nyfödda pojkar försökte med andra ord många gånger aktivera dem när 

de var tysta eller vilade medan de oftare väntade på ett ljud eller en signal från flickorna innan 

de pratade med dem eller tog i dem. Nyfödda pojkar fick dessutom oftare höra uttryck som en 

liten fighter, din lilla rackare, smart, vild och aktiv till skillnad från nyfödda flickor som oftare 

fick höra lilla gumman, lilla hjärtat, älskling, nöjd, vaken och nyfiken.  

 

 

1.2.3 Leken 
 

Svaleryd (2002) menar att det i alla tider har funnits en tid då människan har haft olika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter beroende av sitt kön. De fördomar som dessa 

uppfattningar en dag grundade sig på brottas vi fortfarande med idag menar hon. Flickor och 

pojkar utsätts för samma pedagogik, ska följa samma regler och rutiner och har tillgång till 

samma material och leksaker. I den fria leken har barnen möjlighet att välja inriktning på 

aktiviteterna och vilka de ska leka med. Svaleryds erfarenhet är att barnen då väljer 

könsstereotypt, det vill säga att pojkar väljer varandra, ett eget rum att vara i och speciella 

leksaker att leka med. Samma sak gör flickor, de väljer ofta varandra och håller sig i närheten 

av de vuxna. Detta ser Svaleryd som problematiskt eftersom detta leder till begränsningar av 

de båda könens erfarenheter och lärande. Hon menar att det troligtvis har en stor betydelse för 

hur flickor och pojkar formar sin framtid. 

  

 Åm (1988) menar att det är viktigt att i förskolan arbeta för att skapa trygga relationer mellan 

barnen. Barnen får inte vara rädda för att leka tillsammans. Det är viktigt att skapa normer 

som ger alla rätt att leka så väl pojke som flicka. Hon har en erfarenhet av att det ofta bildas 

ett visst socialt mönster i olika barngrupper på förskolorna där barnen grupperar sig som 

pojkar och flickor och att de inte leker särskilt mycket tillsammans. Forskaren Ärleman - 

Hag´ser (2008) menar att flickor och pojkar ofta ges olika erbjudanden i leken och bemöts 

med olika förväntningar och krav och att pedagogernas förväntningar påverkar barnen i 

högsta grad.  Hon menar att barnen själva könskodar vissa lekar och leksaker som cyklar, 

bandyklubbor och det försvårar gränsöverskridande lek och förskolegårdens utformning och 

utrustning ger barnen tydliga signaler om vilken lek som är tillåten och möjlig. Det är viktigt 

att barnen vistas i en mindre oförutsägbar miljö det skapar lekar där alla kan delta, menar hon.  
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I en handledarrapport från en fortbildning för pedagoger i genus skrivs det att många 

pedagoger anser att det skulle vara intressant att dela på flickor och pojkar för att i vissa 

situationer utsätta dem för aktiviteter som de själva inte väljer för att träna flera av deras 

förmågor. Larsson & Nikell, JämO (2004). I videoinspelningen har pedagogerna sett att 

flickorna leker rollekar med tydligt innehåll som familj, förlossning med mera. De går ofta ut 

och in i rolleken; de fantiserar och går ibland ur leken för att regisserar den, då använder de 

sitt tonfall för att markera detta. När det blir konflikter försöker de lösa dem genom att prata 

med varandra, om det inte går hämtar de en pedagog, om någon blir ledsen och gråter hämtar 

de också en pedagog. Flickorna håller sig gärna nära pedagogerna. De är omsorgsfulla 

gentemot varandra men är också beroende av varandra. Pedagogerna uppfattar ibland 

flickorna som skvallriga men det är flickorna som är den röda tråden i leken, som är påhittiga 

och de som blir ledare i leken. I kuddrummet bygger flickorna upp rekvisitan med kuddar och 

utomhus använder de naturen. Pojkarna leker mer oorganiserat både i kuddrummet och 

utomhus. De skjuter kuddarna framför sig, fäktas, springer och kastar kuddarna på varandra. 

Utomhus springer, klättrar och cyklar pojkarna. Ofta säger de inte till en pedagog om någon 

ramlat och slagit sig eller gråter. De håller sig lång ifrån pedagogerna och när de hamnar i 

konflikter och pedagogerna försöker hjälpa till så säger pojkarna ofta att det inte var mitt fel 

sen vill de springa iväg och leka igen. Pedagogerna i denna rapport anser liksom Åm (1988) 

att flickor och pojkar inte leker med varandra nästan någonting. I videoinspelningen från 

handledarrapporten har pedagogerna även uppmärksammat att en pojke leker på förskolan där 

videofilmsobservationerna gjordes, leker mycket med flickorna och att han ofta klär sig i 

flickkläder. Han har uttryckt att det är dumt att det finns två kön, flickor och pojkar. 

Pedagogerna anser att flickorna måste träna på att stå för sina egna åsikter, sätta gränser och 

tävla, att vara först. Pojkarna behöver träna på att utveckla sin förmåga att leka mer 

avancerande rollekar, sin omsorg till andra och sin inlevelseförmåga. Det finns dock alltid en 

risk med att arbeta med könsindelade grupper menar Svaleryd (2002). Hon menar att flick och 

pojkgrupper ofta startar för att påvisa att förskolan gör något åt jämställdheten och att det är 

lätt att glömma syftet och målet med grupperna. Risken är då stor att istället för att bryta 

invanda mönster hamnar i fällan att ”flickor måste få vara flickor och pojkar måste få vara 

pojkar”.  

 

Månsson (2000) har en erfarenhet av att det finns en sorts genusrelaterad process där barnets 

lär sig hur man är som flicka och hur man är som pojke och hur man bör vara om när man 

tillhör ett visst kön. Pedagogerna uttrycker tankar att kön inte ska spela någon 

diskriminerande roll utan att behandlingen av barnen snarare ska vara kopplad till vars och 

ens individuella olikhet och behov. Den dolda läroplanen visar dock att det ofta är en inte 

medveten särbehandling som blir en del av lärandet. Något barnen lär sig är innebörden av 

kön/genus. I och med att pojkarna i många situationer får en framskjuten position och ett stort 

utrymme kommer de att uppfatta sig själva, eller i alla fall sitt kön som högt värderat. Det blir 

en form av idealisering och uppvärdering av det maskulina. Pojkar får spela huvudrollen och 

eftersom genus är relationellt, alltid skapat i relation till något annat, blir flickornas roll inte 

någon huvudroll utan en biroll eller statistroll.  

 

1.2.4 Utomhuslek 

 
Förskolans utemiljö har en betydande roll och är betydelsefull för förskolepedagogiken. Alltid 

har pedagogerna inte möjlighet att gå i väg utanför förskolegården utan väljer då att stanna på 

den egna gården, enligt Björklid (2005).  Månsson (2004) menar i sin avhandling Landskapet 

i leken att nyare förskolegårdar ofta är för små, vilket går ut över barnens rörelsefrihet och att 

de då blir mer passiva under utevistelsen. Hon anser att barn utomhuslek i högsta grad handlar 
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om fysisk rörelse och sinnlig kontakt som kräver vidgade ytor med intressant innehåll. 

Förskolegården går att göra till ett spännande uterum som inbjuder till lek, äventyr och 

stimulerar till fantasi året om. Att ta hjälp av de fyra elementen som vatten, luft, jord och eld – 

så kan gården fungera som en ”almanacka” som förstärker upplevelsen av varje årstid, menar 

Norèn- Björn (2005) . Som till exempel att plantera krokus för att förstärka våren, eller 

solrosor för att förstärka tecken på sommar. Göra snölyktor på vintern, ta ut vatten för att se 

att vattnet fryser eller ta in snö för att se den smälta. Grilla korv på förskolegården på hösten 

prata om eld, hur man kan få eld och så vidare.   

 

 
Vatten                    vind                         jord                      eld 

 

 

Hur flickor och pojkar leker stöds också av Berglund & Jergebys teori om flickors och 

pojkars lek. De menar att flickor och pojkar använder utemiljön på lite olika sätt. I en studie 

av barns utevistelse iakttog Berglund & Jergeby skillnader på flickors och pojkars lekar på en 

skolgård som bestod av en öppen plan. Pojkarna spelade mer fotboll och deltog i andra 

regellekar. Flickorna pratade, satt och gick omkring mer. Det kan tänkas att stora ytor gör det 

svårare för flickor att finna någon mening med platsen. Flickor bygger mer sällan kojor med 

hammare och spik än pojkar. Istället använder de ofta miljöer som redan finns; några buskar 

är en koja, ett hönshus blir en bostad, några brädor mellan grenarna i en buske gör platsen 

privat. Flickor ägnar mer omsorg åt inredning och detaljer i utförandet, medan pojkar verkar 

vara mer intresserade av själva konstruerandet. Ericsson (2002) menar att barnet får starkare 

upplevelser av att vistas utomhus än inomhus, minnen från barndomen utspelar sig oftare 

utomhus än inomhus, menar hon. Även, Skantze (2002) (i Eriksson 2002) har en erfarenhet av 

att natur miljö ger barn möjlighet att uttrycka sig själva på sina egna villkor och tydligare 

uppleva en åtskillnad mellan sig själv och omgivningen. Att den inte har blivit formad och 

bestämd av de vuxna verkar ge barn möjlighet att leka friare. Det är viktigt för ett barn att 

återkomma till en och samma plats och lära känna den på olika sätt lägger grunden för 

känslomässiga band till naturen. Barn behöver sådana platser i närmiljön så att besöken där 

kan bli en del av vardagen. Även Hjort (I Ericsson 2002) beskriver hur platser förbinds med 

minnen som gör dem till en del av identiteten. Människan förbinder en del platser med vissa 

upplevelser, vissa dagar och vissa händelser. Vad personen upplever som behagfulla platser, 

där hon eller han känner hemhörighet och tillhörighet skapar grunden för den fortsatta 

relationen till liknande platser i vuxenlivet. Det handlar om att se verkligheten som ett 

läromedel där endast tänkandet sätter gränser. Utanför rummets begränsningar öppnar sig en 

komplex värld med rik mångfald, men också konkret om vi erbjuder upplevelsen och 

använder våra sinnen. Naturen ger en mycket mer okontrollerad situation, där barnets 

upplevelse och upptäckter är mer outförsägbara.  

 

1.2.5 Förhållningsätt och värderingar  

 
Enligt (SOU 2009:64) etablerades begreppet jämställdhet först på 1960–70 – talet och gradvis 

ersatte begreppet jämlikhet med avseende på relationen mellan kvinnor och män. Men 
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jämställdhetssträvandena har sina historiska rötter i den tidiga kvinnorörelsen, där kampen för 

kvinnlig rösträtt var av särskild betydelse. Jämställdhet förknippas historiskt sätt och 

fortfarande i dag i första hand med flickors och kvinnors underordnade ställning i samhället. 

Det hindrar inte att pojkar och män på olika sätt är förlorare när det brister i jämställdheten. 

Idag har kvinnor och män samma formella rättigheter men bristen i jämställdheten ligger i till 

exempel arbetsmarknaden, utbildning, försörjning och familj och föräldraskap samt makt och 

inflytande. Även inom skolans område brister jämställdheten. I en fortbildning för pedagoger i 

genus och jämställdhet skrivs det i resultatet av handledarrapporten att både barn och pedagoger hade 

filmats med videofilm . Larsson & Nikell, JämO (2004). I undersökningen fick barnen para ihop 

bilder på en man och bilder på olika kategorier, vad passar då ihop? Bil och strykbräda eller 

både och. Undersökningen visar att barn är mer jämställda än vuxna och att både flickor och 

pojkar anser att det egna könet både lagar mat, stryker och kör bil. Även här diskuteras hur 

flickor och pojkar anpassas till att bli flickor eller pojkar oavsett läggning från början, att 

pedagogerna har olika förväntningar på pojkar och flickor som att flickor skall vara tysta och 

lydiga och pojkar bråkar och tar plats. Några av pedagogerna menar att det är tvärtom och att 

det är flickorna som bråkar och att pojkarna är tysta och lydiga. Alla pedagoger är överens om 

att förskolan erbjuder alla samma aktiviteter och att alla då få samma möjligheter till 

utveckling av socialkompetens, glädje och utmaning.  

 

Amundsdotter (2004) menar att det är viktigt att man samtalar om kön och jämställdhet och att 

man tillsammans med samtal kan använda värderingsövningar som stärker samtalet. Genom 

att lyssna på varandra, hjälper det oss att bli medvetna om och klargöra våra egna värderingar.  

Detta är till fördel för andra perspektiv samt öka till bredare och nyare kunskap. För all ny 

kunskap är människors förmåga att lyssna på andra och att bli lyssnad på är avgörande för all 

utveckling samt för vår egna personliga utveckling. Enligt en SOU utredning (SOU 2006:75) 

visar att pedagogernas förhållningsätt i förskoleverksamheten är den viktigaste faktorn i 

jämställdhetsarbetet.  I diskussionen om kön och jämställdhetsarbete i förskolan används två 

närbesläktade ord som förhållningsätt och attityd flitigt. Det handlar om att ha förstålelse för 

hur egna attityder och förhållningsätt speglar mötet med andra individer.  Det är viktigt att 

man som pedagog är medveten om sitt eget förhållningsätt och sin attityd för att en förändring 

i genusmedvetenhet ska ske. Den ökade medvetenheten gör att nya genusfrågor utvecklas och 

nya arbetsmetoder framkommer för att bryta tendenser till könsstereotypt förhållningsätt. 

Undersökningar visar att pojkar och flickor ges olika förutsättningar i skolan. Svaleryd (2002) 

menar att det finns många som tror att det är en enkel sak att behandla flickor och pojkar lika, 

att det är bara att göra som vanligt och att förhållningssättet till flickor och pojkar faller sig 

naturligt. Detta innebär att vi bemöter könen på olika sätt och att göra som vanligt bidrar inte 

till jämställdhet. Hedlin (2006) menar att det krävs mycket kunskap och medvetenhet om 

könsstrukturen för att kunna handla på ett mer jämställt sätt.  
 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 
Valet av frågorna grundar sig på i ett speciellt intresse för genusrelaterade ämnen samt barns 

lek utomhus på förskolegården. 

 

 

Frågeställningar som behandlats i studien 
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Hur använder barn förskolegården? 

 

Vem leker med vad och vilka leker med varandra? 

 

Finns det vissa mönster i de leksituationer som uppkommer i utemiljön? 

 

När och hur interagerar/aktiverar pedagogerna i olika situationer med barnen i 

uteleken? 

 

2 Miljöbeskrivning av förskola 

Förskolan är belägen i en stad med arbetarkultur och är placerad intill en mängd 

bostadsområden med närhet till skog och sjö. Förskolan arbetar med inspiration från Reggio 

Emilia som innebär att arbeta på ett temainriktat arbetssätt där barnets lärande blir både 

mångsidigt och sammanhängande. Förskolan har fem avdelningar varav fyra avdelningar är 

barn med åldern 1-3 år och en avdelning är barn med åldern 3-5 år. Förskolan har idag totalt 

108 barn fördelat på fyra småbarnsavdelningar och en syskonavdelning och 20 pedagoger 

fördelat på 18 heltidstjänster. Endast syskonavdelningen har deltagit i studien.  Studien 

utfördes på syskonavdelningen för barn i åldern 3-5 år. Valet att välja de äldre barnen på 

förskolan beror på min Verksamhetsförlagda utbildning är gjord på syskonavdelningen och 

därmed är mitt ansikte bekant för barnen och därmed faller det sig naturlig att välja den 

avdelningen. Barnen och pedagogerna känner sig trygga med mig och jag med dem. Genom 

att videoinspelning skulle ske vid barnens lek på förskolegården är allt detta till fördel för 

studiens utförande.  

 

Förskolan har en stor och öppen gård samt tillgång till en skogsdunge dit barnen kan ta sig på 

egenhand. Skogsdungen är en del av den inhägnade förskolegården. Den är i stort sett lika 

som andra vanligtvis förekommande förskolegårdar med tillgång till gungor, sandlåda, 

klätterställning med ruschkana, med mera. Videoinspelningen har skett på olika delar av 

gården. Vid sandlådan, tunneln, klätterställningen och den öppna gräs planen samt 

asfaltsplanen vid entrén.  På grund av att det finns tecken på gården som gör att den lätt känns 

igen så har jag gjort valet att inte ta med fotografier på visst valda delar av gården. Kameran 

har placerats vid ett ställe på förskolegården men följt barnen rörelsemönster. Det har filmats 

där barnen lekt. 

 

 

2.1 Parallellstudie   

 
I den här studien har två kommunala förskolor medverkat. Förskolorna har beskrivits som 

förskola A och förskola B. I denna studie har jag samarbetat med min studiekollega. Gemsamt 

har vi diskuterat frågeställningarna och aktuell litteratur. Vi tog beslutet att göra en 

parallellstudie där vi utgått ifrån samma frågeställningar. Vi har gemensamt utfört 

observationerna på de båda förskolorna men skrivit de olika delarna i studien separat. Vi har 
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valt att ta del av varandras resultat. (Resultaten av min studiekollegas studie från förskola B 

finns som bilaga). Detta för att öka validiteten i studien. 

 

 

 

 

2.2 Bilder från förskola A 
 

                  
  Sandlåda                                                                       klätterställning 

 

                     
  Tunneln                                                                      Helhetsintryck 

 

 

3 METOD 

 

3.1 Urval 

 

Två kommunala förskolor har deltagit i studien. Vid förskolorna har jag respektive min 

studiekollega haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har därför valt att genomföra 

studien på våra respektive förskolor, Jag på förskolan som benämns som förskola A och min 

studiekollega på förskolan som benämns som B. Vi har följt samma uppläggning för praktiskt 

genomförande. För att lättare hålla isär de olika förskolorna har vi valt namnge förskolorna 

som förskola A och förskola B. I studien är det av vikt att veta vilket kön barnet har. Detta för 

att studien utgår från barnens lek på förskolegården. I studien kommer all personal som 

arbetar på den aktuella förskolan att oasvett utbildning och anställning kommer att benämnas 

som pedagog i alla hänseenden.  Av Totalt 46 barn som är inskrivna på förskola A och totalt 

32 inskriva barn på förskola B, har sammanlagt fyra barn valt att inte delta i studien.   
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Dessa två förskolor valdes ut för att vi båda har en anknytning till respektive förskola. Med 

tanke på valet av observationssätt så kan det vara till fördel för barnen om betraktaren är 

bekant för barnen för att få ett så naturligt resultat som möjligt. En eventuell nackdel att vara 

på sin partnerskola skulle kunna vara att de videoinspelade observationerna visar tillfällen och 

händelser där pedagogerna ser sitt eget bemötande på ett obekvämt sätt. De två förskolor som 

deltagit i studien har blivit informerade om att allt material som använts i studien skall endast 

användas för detta ändamål. Föräldrar till de barn som är inskriva på respektive förskola har 

gett sitt godkännande till studien genom en informationsblankett. (Se som bilaga). Totalt 76 

stycken enkäter delades ut. 46 stycken enkäter på förskola A och 32 stycken på förskola B. 

Att färre enkäter delats ut än vad det är inskrivna barn på förskolan beror på att det finns 

syskonpar på förskolan. Föräldrar till syskonpar har fått endast en enkät att besvara. I enkäten 

förvissar vi föräldrarna att materialet kommer att behandlas konfidentiellt där varken namn 

eller förskola kommer att nämnas. Efter avslutad studie kommer materialet att arkiveras på 

Högskolan i Gävle.  Alla uppgifter kommer naturligtvis behandlas anonymt utifrån etiska 

aspekter. Vid intresse kommer föräldrar och pedagoger på de valda förskolorna få möjligheter 

att ta del av studien.  

 

 

3.3 Procedur 

 

Totalt 4 timmar och 52 minuters videoinspelat material från förskola A har bearbetas. Det 

videoinspelade materialet har bearbetats utifrån en sådan förutsättningslös ståndpunkt som 

möjligt, med försök att inte lägga in mina egna värderingar och erfarenheter när bearbetning 

av materialet gjorts.. Detta för att ge en så realistisk bedömning av det inspelade materialet 

som möjligt. Bearbetning av förskola B har gjorts av min studiekollega. (Resultat från 

förskola B finns som bilaga 2). 

 

 

Informationsblankett 

 
När studiens utformning och mål var bestämda lämnades en enkät ut till föräldrar vars barn är 

inskrivna på förskolorna. Enkät valdes att lämnas ut för att ett godkännande av målsman till 

barn som ska ingå i studien är nödvändigt. Där fick föräldrarna intyga att deras barn genom 

videoinspelning, observationer och fotografering fick delta i studien. I enkäten beskrevs vårt 

mål med studien och vad vi var intresserade av att titta på samt en kort beskrivning av oss 

själva, vilken inriktning och högskola vår utbildning är förlagd på. Även vårt namn, 

telefonnummer och mailadress har funnits på enkäten för att föräldrarna ska få en möjlighet 

att kontakta oss vid eventuella funderingar. Enkäten gjordes tillsammans med min 

studiekollega och vi har utformat enkäten efter våra önskemål samt vägt in etiska aspekter och 

respekt gentemot förskolan och föräldrar.  Totalt har 46 stycken enkäter delades ut på förskola 

A. Att färre enkäter som kommit in än det är inskriva barn på förskolan beror på att det finns 

syskonpar. Föräldrar till Syskonpar besvarade endast en enkät och skrev då barnens namn på 
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samma enkät. På förskola B delades totalt 32 enkäter ut. Även där finns det syskonpar som 

fick endast en enkät att besvara. 

 

 

 

 

Videoinspelning 

 

Videoinspelningen skedde tillsammans med min studiekollega. Vi valde att videofilma 

tillsammans för att få en större trovärdighet av studien. Under arbetets gång kunde vi 

diskutera och ta del av varandras tankar och idéer samt bolla det med våra erfarenheter. Vi har 

däremot skrivit studiens alla olika delar separat. Vi har valt att delge varandras resultat för att 

se en helhet där båda förskolornas resultat är representerade. Tyvärr är ljudkvalitén av 

videoinspelningen dålig så i större delen av materialet är det svårt att urskilja vad som sägs. 

Tidpunkten för videoinspelningsobservationen bestämdes med respektive förskola dag för dag 

för att inte hindra verksamhetens planering. Första dagen var kameran spännande för barnen 

att iaktta. De fick titta och undersöka kameran, varefter intresset snabbt avtog. 

Videoinspelningsobservationer användes för att dokumentera barnens lek på förskolegården. 

Fördelen med videoinspelning är att man när som helst kan gå tillbaka till det inspelande 

materialet och genom det få en högre validitet på studien. Även för att en detaljerad översikt 

över alla händelser som inträffar, vilket kan vara svårt att göra när man observerar i ett 

löpande protokoll då man oftast följer ett barn. Löpandeprotokoll innebär att man beskriver 

med egna ord det som händer under en viss tid, Rubinstein Reich & Wesen (1986). Detta hade 

varit ett annat alternativ om ett barn skulle observeras. Fördelen är då att man får en mer 

detaljerad beskrivning av vad som händer. Nackdelen kan vara att detta är en tidskrävande 

metod men kan vara den bästa metoden om man vill veta mera om ett barn, Rubinstein Reich 

& Wesen (1986). Videoinspelningen pågick under fem dagar och den totala 

videoinspelningstiden är 4 timmar och 52 minuter. Videokameran placerades ut på ett bestämt 

ställe för att fånga barnens naturliga vardagslek. Vi har i möjligaste mån försökt att förhålla 

oss på ett sätt som inte fångar barnens uppmärksamhet under videoinspelningsobservationen.  

Vi har valt att inte ingripa om inte barnen själva kallat på vår uppmärksamhet eller om någon 

anses komma till skada. Delar av gården valdes att videoinspelas och kameran fick följa 

barnens rörelsemönster. Det videofilmades endast där barnen var. 

 

 

3.4 Analysmetoder 

 

Bearbetning av materialet gjordes i tre omgångar Banden har markerats som band 1 till band 

4. Band 1 betyder att det är det första observationen som videoinspelades. Detta för att 

underlätta när banden ska ses flera gånger. I första bearbetningen sågs banden 1-4 utan att 

några anteckningar gjordes. I andra bearbetningen skrevs ett löpande protokoll över 

videoinspelningarna. I det löpande protokollet skrevs alla händelser jag såg på 

videoinspelningen. Till sist bearbetade jag det löpande protokollet och detta kategoriserades 

upp efter hur barnen lekte.  
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Bearbetning av Rådata 1 

  

Jag tittade på alla Videoinspelningarna i tur och ordning. Jag började med band 1 och sen 

tittade jag vidare på band 2 och så vidare. Banden sågs med försök till en helt objektiv 

ställning men jag är medveten om att detta är svårt.  

 

 

Bearbetning av Rådata 2 

 

Jag valde att titta på banden igen. Denna gång skrev jag ett löpandeprotokoll över det jag såg 

på varje band. Även dem märktes på samma sätt som banden. Löpande protokoll 1 avser det 

videoinspelade observationsmaterialet som är märkt med band 1. Detta gjordes för att 

upptäcka händelser som inte upptäckts tidigare av att enbart titta på materialet.  

 

 

Bearbetning av rådata 3 

 

Materialet analyserades sedan efter det löpande protokollet. Målet var att kategorisera 

materialet utifrån platser på gården och titta på hur barnen leker vid de olika platserna.  Men 

när det löpande protokollet analyserades var det svårt att kategorisera in efter platser på grund 

av att barnen lekte så utspritt och rörde sig mycket mellan de olika platserna. Medvetet valdes 

därför att kategorisera in barnen efter grupper. När materialet analyserades tittade jag istället 

på vart på gården de leker och vem de leker med. Det syns tydligt att barnen delar in sig i 

olika grupper på gården. Det är olika hur grupperna ser ut, vissa barn delar in sig två och två 

och andra fyra och fyra. Detta är även olika från dag till dag.  

 

Etiska aspekter 

 
Naturligtvis lämnar resultatet i studien inte någon information om de medverkande barn, 

pedagoger eller förskolor som skulle kunna avslöja de medverkandes identitet. De som valt att 

inte delta i studien respekteras och givetvis visas allra störta hänsyn av deras val. Dessa barn 

som valt att inte delta i studien har inte varit på förskolegården då videoinspelningen gjorts. 

De barnen har fått varit inomhus med den grupp som haft inomhus aktiviteter vid detta 

tillfälle. Detta för att undvika att barnen på något sätt skulle kunna medverka på 

videoinspelningen. Däremot kommer barnets kön att urskiljas eftersom detta är av vikt för 

studien.   

 

 

4 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 
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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 de 

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 heldel 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. 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.  
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- 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. 

 

 

 

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 
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och pedagoger så sker detta 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.  

 

 

5 DISKUSSION 

 
Syftet med denna studie är att synliggöra barnens fria lek på förskolegården. Hur barnen 

använder förskolegården, Vad barnen leker med och vilka de väljer att leka med. Även hur 

pedagogerna interagerar och aktiverar i olika situationer med barnen och om det finns några 

återkommande mönster i leksituationerna på förskolegården. Jag kommer nedan presentera en 

sammanfattning av de resultat som framkommit under videoinspelningen. Resultaten kommer 

att presenteras en löpande text. Därefter löper en diskussion om de valda delarna som 

tillförlitlighet, teoretiskt tolkning, och vidare forskning.  

 

5.1 Sammanfattning 
 

Enligt videoinspelningen uppfattas att barnen använder förskolegården på liknande sätt i olika 

situationer. Barnen rör sig mycket från de olika platserna på gården, Vissa barn leker längre 

stunder på vissa delar av förskolgården.  Den platsen där barnen lekte mest och vid längre 

stunder var sandlådan. Man kan tänka sig att detta kan bero på att pedagogerna ofta står vid 

sandlådan. Där har de översikt över större delen av gården och därmed blir denna plats en 

central plats av förskolegården. Sandlådan är nära entrén och förrådet med cyklar och 

leksaker och därmed en central plats för barnen att vistas på. Studien visar att pojkar leker till 

större del med andra pojkar och likaså gör flickor. Även detta styrks av Åm (1988). Pojkars 

lek på förskolegården ser lite annorlunda ut än flickornas lek. Pojkarna spelar bandy i 

betydligt större utsträckning än flickorna och flickornas lek är inte lika rörlig som pojkarnas. I 

sandlådan leker alla barn att de lagar mat men pojkar leker i större utsträckning med bilar och 

traktorer medan flickorna hellre gräver och lagar mat i sanden. Studien visar även att flickorna 

får stå tillbaka lite för pojkarna. I leksituationerna ute på förskolegården kan man tydligt se 

vissa mönster återkomma dagligen. Videoinspelningen tycks även visa ett mönster i att de 

delar upp sig på förskolgården oftast i flick- och pojk grupper vilket också medför en 

uppdelning i lekar. Då menas vad de olika grupperna leker. Ett exempel är då att flickorna 

väljer att laga mat i sandlådan och pojkarna väljer att cykla. 
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Detta videoinspelade material har visat att vid interaktion mellan barn och pedagog är det med 

samma pedagog interaktionen sker i alla situationer. Det anser jag som förvånande, eftersom 

alla pedagoger är där för barnen skull. Vad detta beror på är svårt att säga. Den rimliga 

anledningen jag kan se är att de flesta pedagoger ser barnens fria lek som viktig och på dessa 

grunder inte ingriper i barnens lek mer än nödvändigt på förskolegården. Detta var den 

pedagog som var ute på gården vid flest tillfällen. Pedagogerna anser att barnens fria lek är 

viktig för att utöva sin 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 pedagogerna. Detta styrks även av Ericsson (2002.) Pedagogerna är där barnen 

är och de följer barnens rörelsemönster på förskolegården. Pedagogerna aktiverar sig i 

barnens lek samtidigt som de håller sig i bakgrunden för att inte gå in och störa en påbörjad 

lek. Studien visar att pojkar får fler tillsägelser av Pedagogerna än flickorna. Pojkarna fick 

tillsägelser vid tolv tillfällen och flickorna vid tre. Den erfarenheten betonar även Eidevald 

(2009). I denna studie kan detta bero på att ett av dessa barn är i mer konflikter än andra barn 

och att detta barn var ute vid dessa tillfällen. Då ökar också tillfällen för tillsägelser. 

Förhoppningen med studien är att öka pedagogernas intresse för utomhusmiljön. Samt att 

synliggöra hur och vad barnen leker i sin fria lek på förskolegården. Jag ser vikten av att 

pedagogerna aktiverar och interagerar med barnen i alla situationer i barnens lek på 

förskolgården. Pedagogernas roll i förskolan är att vara bra förebilder för barnen och därför 

viktigt att erbjuda barnen samma förutsättningar för lek på förskolegården. 

5.2 Tillförlitlighet: 
  

I studien observerades två förskolor, Förskola A och förskola B. Observationerna valdes att 

göras med videoinspelning för att få en så verklighetstrogen bild som möjlig av barnens fria 

lek på förskolegården. Rebiliteten i studien anser jag som hög eftersom det videoinspelade 

materialet har bearbetas och analyserats i flera omgångar. Fördelen med ett videoinspelat 

observationsmaterial är att man när som helst kan gå tillbaka och titta på olika händelser. 

Validiteten anses hög för att videokameran valdes att placeras på ett ställe för att fånga 

barnens naturliga vardagslek som är skapad eller konstlad. Detta ger en trovärdig bild av 

verkligheten på denna förskola. Jag hänvisar även till parallellstudien där vi utgått från samma 

frågeställningar och observerat alla situationer tillsammans. Därefter har vi valt att ta del av 

varandras resultat som till viss del stämmer överens med varandra . Detta anser jag också ökar 

trovärdigheten för en sann verklighetsbild av barnens frialek på förskolegården i studien. Det 

som var en nackdel med videoinspelade materialet var att ljudkvalitén var dålig i vissa 

situationer. Därför valde jag att göra ett löpande protokoll över materialet efter att jag tittat på 

det en gång. Detta för att tydligöra leken och pedagogernas interaktion och aktivitet med 

barnen. 

 

Utformningen av enkäten anser jag vara lättförstålig och tydligt, viket också är troligt för att 

det blivit besvarade utan frågor eller funderingar.   

 

 

5.3 Teoretisk tolkning:  

 

I resultatet av denna studie visar att alla barn använder förskolegården på liknande sätt och i 

samma utsträckning. Pojkar rör sig lite mer utspritt över gården medan flickorna gärna håller 

sig i närheten av en Pedagog. vilket även styrks av Larsson & Nikell, JämO (2004). Det är 
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svårt att hitta en förklaring till detta. Kan detta bero på det som sägs att flickor betraktas som 

mer försiktiga och ömtåliga än pojkar? Att flickor därför väljer att hålla sig i närheten av en 

pedagog för att inte behöva bredda sitt område där de är i tryggt försvar. Kan detta leda till 

resultatet i studien som visar att i den fria leken på förskolegården väljer flickor att leka med 

flickor och pojkar att leka med pojkar. Svaleryd (2002) ser detta som problematiskt eftersom 

detta kan leda till begränsningar av de båda könens erfarenheter och lärande. Hon menar att 

det troligtvis har en stor betydelse för hur flickor och pojkar formar sin framtid. Även Åm 

(1988) menar att det är viktigt att i förskolan arbeta för att skapa trygga relationer mellan 

barnen. Barnen får inte vara rädda för att leka tillsammans. Det är viktigt att skapa normer 

som ger alla rätt att leka så väl pojke som flicka. Hon har en erfarenhet av att det ofta bildas 

ett visst socialt mönster i olika barngrupper på förskolorna där barnen grupperar sig som 

pojkar och flickor och att de inte leker särskilt mycket tillsammans. Även Månsson (2000) har 

en erfarenhet av att det finns en sorts genusrelaterad process där barnets lär sig hur man är 

som flicka och hur man är som pojke och hur man bör vara om när man tillhör ett visst kön. 

Pedagogerna uttrycker tankar om att kön inte ska spela någon roll utan att behandlingen av 

barnen snarare ska vara kopplad till vars och ens individuella olikheter och behov.  

 

Dessa mönster om hur barnen delar upp sig på förskolegården kan ses dagligen i den fria 

leken. Även mönster som att flickorna ofta väljer att laga mat i sandlådan och pojkarna väljer 

att cykla ses dagligen i den fria leken på förskolegården. I parallellstudien av min 

studiekollega på förskola B kan vi se detsamma, att flickor leker med flickor och pojkar leker 

med pojkar. Forskaren Ärleman - Hag’ser (2008) menar att flickor och pojkar ofta ges olika 

erbjudanden i leken och bemöts med olika förväntningar och krav och att pedagogernas 

förväntningar påverkar barnen i högsta grad.  Hon menar att barnen själva könskodar vissa 

lekar och leksaker som cyklar, bandyklubbor och det försvårar gränsöverskridande lek och 

förskolegårdens utformning och utrustning ger barnen tydliga signaler om vilken lek som är 

tillåten och möjlig. Det är viktigt att barnen vistas i en mindre oförutsägbar miljö eftersom det 

skapar lekar där alla kan delta, menar hon. Min tanke är då vad gör pedagogerna för att bidra 

till en mer könsöverskridande lek? Är det inte viktig att pedagogerna leder in barnen i ett 

annat tankesätt och aktiverar sig i barnens lek för att försöka påverka deras val att välja andra 

lekmönster. Varför är det då så att flickor leker bättre utan en pedagog i närheten. Och att 

pojkar är i större behov att ha en pedagog i närheten när de leker. Konflikterna tycks då bli 

färre. Detta resultat stämmer då överens med olika studier som menar att flickor ofta får agera 

som hjälpfröknar och konfliktlösare åt pojkar. Det kanske det som är meningen när man på 

vissa förskolor placerar barnen som varannan pojke och varannan flicka.  

 

Resultatet i denna studie visar även att pojkar får mer tillsägelser och tillrättanvisande av 

pedagogerna. Kan detta bero på en förstärkning av könet redan från de första timmarna av 

livet då Wiberg (1990) (I Eidevald 2009) studerade föräldrars interaktion de första timmarna 

med sina nyfödda spädbarn och fann att: Föräldrar till nyfödda pojkar försökte med andra ord 

många gånger aktivera dem när de var tysta eller vilade medan de oftare väntade på ett ljud 

eller en signal från flickorna innan de pratade med dem eller tog i dem. Nyfödda pojkar fick 

dessutom oftare höra uttryck som en liten fighter, din lilla rackare, smart, vild och aktiv till 

skillnad från nyfödda flickor som oftare fick höra lilla gumman, lilla hjärtat, älskling, nöjd, 

vaken och nyfiken. Redan här får pojkarna höra orden liten rackare, vild och aktiv. Kanske de 

lever upp till dessa förväntningar och flickor lever upp till förväntningar som lilla gumman, 

nöjd och nyfiken. Även Eidevald (2009) skriver att det finns forskning som visar att det finns 

djupa traditionella föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Är det inte då 

viktigt att man som pedagog synliggör sitt eget förhållningssätt i bemötandet av barnen. Att 

vidga ramarna för ett könsneutralt förhållningsätt där det inte finns något rätt eller fel. Att det 
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handlar om sitt eget förhållningsätt om hur man bemöter barnen tror jag har en stor betydelse 

för hur barnen sen agerar. Enligt min erfarenhet kan det vara till stor fördel att försöka 

medvetandegöra sitt eget förhållningsätt för att eventuellt kunna förändra eller lägga till något 

i  det. Hedlin (2006) menar att det krävs mycket kunskap och medvetenhet om könsstrukturen 

för att kunna handla på ett mer jämställt sätt. Kunskapen menar jag ofta finns hos oss men det 

är att medvetengöra sitt eget handlande som är det svåra. 

 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning:  
 

Förhoppningen är att denna studiet ska bidra till att förbättra den pedagogiska verksamheten 

på förskolan. Genom att synliggöra hur och vad barnen leker i sin frialek på förskolegården. 

Men även för att öka pedagogernas intresse för utomhusmiljön. Med fördel kan dessa frågor 

ställas; finns det platser på förskolegården där barnen leker tillsammans, flickor med pojkar 

och pojkar med flickor? Kan man på något sätt som pedagog bidra till mer könsöverskridande 

leksituationer? Hur kan man öka förståelsen för vikten av att arbeta med genus på förskolan? 

Skulle det vara intressant att titta på leksakerna, hur väljer barnen? Hur leker de med 

leksakerna? Finns det skillnader inomhus och utomhus hur de använder leksakerna? Skulle 

man arbeta i flickgrupper och pojkgrupper för att neutralisera de olika föreställningarna om 

flickor och pojkar? Förskolegården är viktig för lek och den ska stimulera till äventyr och lek 

året om. Vad kan man göra på förskolegården för att uppfylla dessa mål? Utveckla ett område 

med olika hinderbanor där barnen kan träna sin motorik året om. Där alla moment inte är 

beroende av kön. ”En förskolegård för alla”. 
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Bilaga 1 Enkät 

 

 

 

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  Resultat av studiekollega.  Förskola B 

 

4 RESULTAT 
 

Resultatet från videoinspelningsmaterialet redovisas i underrubriker med hänsyn till de 

områden som barnen använde sin förskolegård. De beskrivna kategorierna presenteras i 

alfabetiskordning: eldstad, gamla bildäck, gungor, lekstuga, sandlåda, skogsområde, och 

veranda.  

 
Eldstaden 
Eldstaden förknippas med mat när det är utelunch en gång i veckan . Annars användes inte 

platsen av barnen i leksituationer under filmobservationerna.  

 

Det 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 observerades att två par (flicka och pojke) ligger på varandra och kramas på marken 

då pedagog fanns i närheten. 

 

Det observerades att 8 barn leker 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.  

 

Vid ett annat tillfälle vid eldstaden efterlyser en pedagog en stark person som kan hjälpa till 

att bära, 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. 

 

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 bygga balansgångbanor. De fungerade även vid ett tillfälle som 

begravningsplats. Men för det mesta observerades barnen när de balanserade på däcken eller 

rullade dem. 

 

Det observerades att två av tre pojkar rullade kroppsligt på bildäcken, och nämnde att detta 

var farligt och att de kunde bryta nacken. 

 

Två flickor och en pojke använde bildäcken till att gå balansgång med. Flickorna räknade 

däcken, men pojken gick tyst för sig själv och var inte med i flickornas räknelek.  

 

Vid ett annat tillfälle observerades att fem pojkar och en flicka balanserade på bildäcken. En 

av pojkarna har en pinne i handen. 

 



 

 

 

22 

Flickorna föredrog att gå balansgång och samtidigt sjunga eller räkna bildäcken, vilket var en 

lugn och harmonisk lek.  

 

Pojkarna använde bildäcken till att kroppsligt rulla på dem. Vid dessa tillfällen nämnde de att 

det var farligt att rulla bildäcken på detta sätt och att de kunde bryta nacken. Här upptäcks 

tydligt att pojkarnas lekar är mer våghalsiga. Det observerades inte att någon flicka utförde 

samma våghalsiga lek. 

 

Vid två tillfällen var flickorna först vid bildäcken. Pojkarna kom och ville vara med vid 

flickornas lek, men 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. Flickorna hade en lägre ljudnivå än pojkarna när de vistades vid bildäcken. Flickorna 

pratade mer med varandra, sjöng eller räknade.  

 

Vid ett tillfälle frågar pedagogen pojkarna som leker med bildäcken om de kunde hjälpa till 

att bära ut maten till utelunchen. Pojkarna utför tjänstvilligt uppdraget och får beröm och 

belöning i form av en knäckebrödssmörgås. Flickorna frågar om de även kan hjälpa till, men 

då behövs det ingen hjälp för tillfället.  

 

Gungorna 
De användes av barnen. Det förekom även sång i samband med gungningen. 

 

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 när flickorna började gunga, så observerades det att tre pojkar vid detta tillfälle 

blev distraherade i sin bildäckslek och 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.  

 

En pojke kallar på pedagogens uppmärksamhet och ber pedagogen att titta hur högt han kan 

gunga. Sedan går pojken till pedagogen och ber om hjälp att dra upp de nedhasade 

överdragsbyxorna. 

 

Lekstugan 
Vid lekstugeområdet förekom räkne- roll- dans- och jagalekar. Lekstugan fungerade även som 

raketuppskjutningsramp 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 kategoriserade lekplatserna. Vid denna plats lekte både pojkar 

och flickor 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.  
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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 rösten. 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. 

 

Vid ett tillfälle observerades när pedagogen interagerar med barnen. En flicka hade fått en 

stock över sig, som barnen hade placerat vid lekstugeingången. Pedagogen bad de andra 

barnen att hjälpa flickan att få bort stocken. Alla barn hjälptes åt att lösgöra stocken från 

flickan.  

 

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 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 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. Flickornas 

lekar var även mer fokuserade och förutbestämda än pojkarnas. Pojkarna rörde sig mer in och 

ut ur kamerabilden som var stativplacerad vid sandlådeområdet. När pojkarna var med i 

filmfrekvenserna var det endast pojkarna som hördes.  

 

När pedagogen satt med barnen i sandlåda observerades det att flickorna sitter närmare och 

pojkarna håller sig längre ifrån. De gånger pojkarna tillkallar pedagogens uppmärksamhet är 

när de behöver hjälp med något eller har blivit slagen av någon och behöver tröst. Flickorna 

för mer dialoger med pedagogen. 

 

Skogsområdet 
Här förekom klätter- jaga- och springlekar. De brottades, fäktade 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, enligt observationerna. Fickor 

och pojkar lekte dock olika lekar. Flickorna lekte sina lekar såsom balansgång och stillsamma 

jagalekar, medan pojkarna klättrade, jagade, brottades och fäktade med pinnar.  

 

De mönster som observerades var väldigt tydliga. Flickors lekar var mer stillasittande och var 

begränsade till en mindre lekyta, medan pojkar 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 pojkar 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 pojkarna. 
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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 pojkar överröstar vinden och 

hörs tydligt vid videoinspelningen. 

 

Studien visar att skogsområdet är det ställe där det inte sker så många konflikter. 

 

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. 

 

Vid de två tillfällen som observerades pågick två diskussioner mellan flicka och flicka samt 

pojke och pojke. När flickorna var färdiga började de hoppa från verandastaket då de kommit 

överens om vad de skulle göra efter en lång dialog. Någon enighet mellan pojkarna kunde inte 

uppfattas. 

 

Det går tydligt att dra slutsatser ifrån filmmaterialet att det finns skillnader i hur flickor och 

pojkar kommunicerar med varandra. Flickor pratar mer med varandra på samma ställe, när en 

konflikt eller oenighet uppstått för att lösa konflikten. 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.  
 

Pedagogen fick interagera när en pojke var ledsen för att han blivit slagen av annan pojke. Det 

var samma pojkar som observerades vara i konflikt med varandra vid verandan tidigare. 

 

 

 

 

Sammanfattning av observationerna 
 

De kategoriserade lekområden, var de områden som barnen använde på förskolegården. 

Lekområdena användes av samtliga barn, men vid olika tillfällen. Leken var väldigt 

könsindelad, fast både pojkar och flickor vistades på samma plats samtidigt. Flickor leker 

helst med flickor och pojkar helst med pojkar. 

 

I sandlådan fanns det skillnader i val av leksaker. Flickorna föredrog de mindre spadarna, 

bakformar, kastruller och pojkarna använde hellre de större spadarna och grävde mer med 

hela kroppen. Det märktes tydligt i sandlådan att flickor leker på traditionellt kvinnligt sätt. 

De bakar och kokar mat. Pojkarna bygger, vilket är det gamla traditionella manliga sättet. De 

vill även gärna uppträda våghalsiga och testa hur långt de kan gå utan att skadas.  

 

Det framkom att skogsområdet och lekstugan var de lekplatser där både flickor och pojkar 

kunde leka tillsammans på ett mer naturligt sätt. 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. 

  

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 
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pojkarna som hördes mest. Men flickorna var mer högljudda när det lekte tillsammans med 

pojkarna än när de lekte med samma könstillhörighet. 

 

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 kamera bilden, medan flickorna vistades en 

mycket längre tidsperiod på samma ställe. När flickorna väl hade bestämt sig för att lämna en 

plats gjorde de det i grupp.  

 

I konfliktsituationer pratade flickorna med varandra vid samma ställe och behövde inte hjälp 

av pedagogen. 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. 

 

Pojkarna behövde vid några tillfällen begära hjälp med kläder. Å andra sidan så tyr sig 

flickorna till pedagogerna då de sitter ute exempelvis i sandlådan. Flickorna vistades nämnare 

pedagog, pratar mer och sitter mer stilla tillsammans med pedagog. 

 

Vid två tillfällen vägrade flickorna att låta pojkar deltaga i deras lekar. När de ändå trängde 

sig på så gick flickorna där ifrån. Det som är mest påtagligt är att lekarna oftast är 

könsrelaterade. Flickornas lekar är stillsamma, varar längre och ser ut att vara mer fokuserade 

och bättre planerade. Flickorna leker i grupp mot att pojkar är mer individuella 


