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Sammanfattning		
 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för om det finns någon skillnad mel-
lan flickor och pojkar vad gäller könsöverskridande och åldersblandad utomhuslek, samt på 
vilket sätt dessa skiljer sig mellan olika förskolor. Den kvalitativa studien har genomförts med 
stöd av observationer. En observationsmall användes för att strukturera observationerna för att 
se barnens uppdelningar i den fria uteleken på förskolegårdarna. 15 observationer vid tre för-
skolor genomfördes där barnens lek dokumenterades utifrån kriterierna ålder och kön. Resul-
tatet visade att den könsöverskridande leken skiljer sig mellan olika förskolor och är av varie-
rande slag vad gäller ålder och kön. Barnen i våra observationer visar ett tydligt intresse för 
att leka med varandra oberoende av kön eller ålder. Barnen lekte mer köns- och åldersöver-
skridande då det var många barn som lekte på förskolegården.    
 
Nyckelord: förskola, utomhuslek, genus, könsöverskridande lek  
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1	Inledning		
Genusmedvetenheten i förskolan har vuxit i takt med läroplanens högre krav på förskolans 
verksamhet. Den handlar om att se människor som individer och behandla dem lika, oavsett 
kön. På samma sätt som antirasism och mångfald ska även jämställdhet vara en grundpelare i 
samtliga förskolors verksamhet. Det ska genomsyra alla pedagogers arbetssätt. Forskning har 
visat hur barnens konstruktion av kön är osynlig i förskoleverksamheten, det vill säga i den 
pedagogiska praktiken. (Öhman 1999). Införandet av ordet “hen” i svensk ordlista diskuteras 
kraftigt och offentligt, vilket har gjort genusmedvetenheten till en del av allas vardag. Ordet 
hen tillämpas då en människas kön inte kan eller bör kategoriseras. Hen ska användas istället 
för “han” eller “hon”. (Malmgren 2014).  
  
Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska barns lek främjas eftersom den spelar en betydande roll för 
deras utveckling och lärande.  
  
Alla barn leker olika men leken ska, enligt läroplanen (Lpfö 98/10), bidra till ökad erfarenhet 
och ska därför inte begränsas på grund av barns ålder eller kön. Öhman (1999) menar att kli-
matet som pedagogerna skapar och sättet de förhåller sig till barnen skapar förutsättningar för 
barns lek. Pedagoger har ett stort ansvar för att få barnen att utvecklas efter förmåga och inte 
efter traditionella stereotyper och könsmönster. Alla människors lika rättigheter ska stå som 
en grundpelare inom verksamheten, därefter är det viktigt att barnen får leka med alla olika 
individer på förskolan, det gäller pedagoger och barn, oavsett ålder och kön. (Lpfö 98/10).  
  
På förskolornas gårdar har barnen både möjlighet och utrymme att ta och ge plats, vilket i sin 
tur ger pedagogerna möjlighet att se över barns utveckling. (Öhman 1999).  
  
Detta examensarbete handlar om barnens fria utomhuslek ur ett genusperspektiv som inriktar 
sig på ålder och könsblandad lek. Vi vill genom detta arbete hjälpa pedagoger att se hur bar-
nen väljer att leka under sin fria utomhuslek. Med fri lek menar vi den lek som uppstår då en 
pedagog inte har påverkat barnens val av lek. Genom en ökad medvetenhet om ämnet så anser 
vi att man kan motarbeta de stereotypa könsmönstren som uppstår i den fria utomhusle-
ken. När leker barnen i åldersblandade barngrupper, vilka åldrar har barnen och i vilka situat-
ioner uppstår den leken?  
  

1.1	Syfte	och	forskningsfrågor		
Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för skillnader och likheter mellan 
flickor och pojkar vad gäller könsöverskridande och åldersblandad utomhuslek i förskolan.  
  

 Hur grupperar sig barnen i den fria utomhusleken med hänsyn till ålder och 
kön?  
 Finns skillnader och likheter mellan olika förskolor gällande könsöverskridande 
och åldersblandad lek och vilka är i så fall dessa?  

  

2	Litteraturgenomgång		
Nedan beskriver vi förskolans generella uppdrag för lek i utomhusmiljö. Vi utgår från forsk-
ning inriktad på förskolans miljö och hur den påverkar barns förutsättningar för utveckling 
och lärande. Sedan beskriver vi genom lekteorier hur lek fungerar utvecklingsfrämjande för 
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barn. Vidare presenterar vi forskning kring barns utomhuslek då det utgör grunden för vår 
studie. (Engdahl 2004)  
  

2.1	Förskolans	uppdrag		
Förskolan ska bidra till lust att lära, vara innehållsrik och utmana barnen till utveckling 
(Lpfö 98/10). Förskoleverksamheten har detta som strävansmål som dagligen ska omsättas i 
praktik i verksamheten. Skolinspektionen (2011) ska i sin tur, genom granskning av verksam-
heten, jobba med förbättring av förskolans kvalité.  
  
I styrdokumenten för förskolans verksamhet uppges att:  

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i för-
skolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö 98/10 s. 5)  

  
Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 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. (Lpfö 98/10 s.7)    

  
Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verk-
samheten och förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter 
som gäller i ett demokratiskt samhälle. (Lpfö 98/10 s.12)  

  

2.2	Lek	och	lekteorier		
På 1930-talet gjordes empiriska studier av lek, vilket medförde en kategorisering av leken. 
Forskaren Löfdahls (2004) teorier och perspektiv delade in leken och gav den olika innebör-
der. Olika definitioner av lek har betydelse för vad som anses vara lek och icke lek. Vidare 
skriver Löfdahl (2004) att samtidigt som leken har betraktats på olika sätt så har den länge 
haft en stor betydelse för verksamheten i förskolan. Leken har sedan 1930-talet varit ett medel 
för barn att utvecklas socialt och kognitivt men även ett sätt för pedagogerna att observera och 
dokumentera barnen. Innehållet i barns lek, enligt Löfdahl (2004), är en dynamisk relation 
mellan lekhandlingar, lekvärldar och roller i leken. Löfdahls forskningsresultat visar att lekens 
roller har stor betydelse för innehållet. Barns agerande i generella rolltyper skapar mening och 
förståelse i leken och deras fantasi skapar tillsammans med familjelivet en stor variation av 
roller i leken och handlingar i leken. I många lekar finns utrymme för spontanitet och föränd-
ringar.  
  
Enligt Vygotskij, genom Smidt (2010) är lek ett ord med många betydelser. Lekens betydelse 
bör ha en gemensam innebörd för pedagoger som ingår i samma arbetslag. Om det råder olika 
teorier, eller om kunskap om lekens betydelse är bristfällig kan den pedagogiska verksamhet-
en påverkas negativt. Vygotskij skiljer lek från andra aktiviteter, då leken skapar låtsassituat-
ioner där barns förmåga att kunna göra skillnad på det visuella från det förnuftiga tränas. 
(Smidt 2010).  
  
För att beskriva barns lek och på vilket sätt den uppkommer och utvecklas, kan man enligt 
Löfdahl (2004) se olika lekteorier och skolor inom psykologin som komplement till varandra. 
Leken kan överdrivas och innefattar känslor som inte uttrycks i det vardagliga livet, menar 
Löfdahl (2004). Flickors och pojkars gemensamma lek skiljer sig åt. Flertalet lekrelaterade 
forskningsresultat visar på skillnader mellan könen, trots att barnen har gemensamma lekar. 
(Löfdahl 2004). Förskolan kategoriserar barn utifrån kön och ålder. Aktiviteter i verksamhet-
en beslutas utifrån pedagogers syn på pojkar och flickor samt vad som är norm för deras lek. 
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Enligt läroplanen för förskolan ska ett medvetet bruk av leken främja barnen och genomsyra 
hela förskolan. Barnen får genom leken möjlighet att bearbeta och uppleva känslor och erfa-
renheter, samt träna sin förmåga att samarbeta och lösa problem.  
  
Lek betraktas som utvecklingsfrämjande och Sandberg (2008) skriver att alla barn har rätt till 
lek och behöver leka för att utvecklas och stimuleras. Lek anses vara ett universellt fenomen, 
dvs. att barn leker ungefär samma lekar även om leksaker, verktyg, och material varierar. Lek 
definieras som spontant, fantasifullt, frivilligt, lustbetonat och inte styrt av pedagoger. (Sand-
berg 2008). Vidare beskriver Sandberg (2008) barns utveckling inom lek som känslomässig, 
motorisk och social. Utvecklingen påverkas av faktorer vilka inom den tidigare Barnstugeut-
redningen som teoretiskt organiserades under begreppen jaguppfattning, begreppsbildning och 
kommunikation. (Sandberg 2008). Lek och lärande hänger ihop och ska komplettera varandra. 
I läroplanen (Lpfö 98/10) framhålls det att förskolan ska erbjuda en miljö som inspirerar bar-
nen att utforska till sin fulla potential.  
  
Barnpsykologen Piaget utgick ifrån en lekteori baserad på barns kognitiva utveckling. Han 
studerade främst den tankemässiga utvecklingen och hur den gick från enkel till komplex, 
från konkret till abstrakt vilket också omfattade lekens utveckling. Han beskriver barns med-
födda tendenser till anpassning och organisation som något barn måste använda sig av för att 
förstå sin omvärld respektive organisera sina erfarenheter och upplevelser så att dessa går från 
kaos till ordning. (Cronlund 2001).  
  
Löfdahl (2004) beskriver hur Piaget använde sina teoretiska begrepp för att karakterisera lek 
som en metod att befästa inlärda beteenden upprepade gånger. De teoretiska perspektiv som 
används idag grundar sig på empiriska studier av barns lek. Bland pedagoger ses lek som ett 
instrument för att studera barns personlighet. (Löfdahl 2004).  
  

 2.3	Genusperspektiv		
Genusperspektiv i förskolans verksamhet ska utgå från de demokratiska värden som förskolan 
 strävar efter utifrån läroplanen (Lpfö 98/10). Under 1970-talet började begreppet genus an-
vändas för att teoretiskt förstå föreställningar om kvinnligt/manligt och pojkar/flickor. Man 
diskuterade om och på vilka sätt dessa könsroller konstruerades och såg ut. (Sandberg 2008). 
Under tidens gång har förskolans genusperspektiv förändrats men idag ligger fokus på miljön 
och dess betydelse utifrån tid, rum, utrymme och uppmärksamhet. Pojkar får mer tidsmässig 
plats än flickor. Flickor ses som mer ordningsamma och förnuftigare än pojkar. Flickor kan 
även uttrycka sig mer känslomässigt, enligt Mårtensson 2000 via Sandberg (2008).  
  
För att förstå genusperspektiv och pedagogers förhållningssätt till detta, tydliggör Åberg 
(2005) att varje enskild pedagog bör undersöka vilken barnsyn de har. En omedveten barnsyn 
kan komma att påverka pedagogen till att se på barnen utifrån stereotyper likt kön, social bak-
grund eller ålder. (Åberg 2005).  
  
Redan när ett barn föds ställs frågan: “Vad blev det?” Denna fråga riktar sig till barnets biolo-
giska kön, något som verkar vara avgörande för hur vi ska bemöta barnet. (Öhman 1999). Om 
ett barn bär blåa eller rosa klädesplagg anses detta vara markörer för hur vi ska definiera bar-
nets biologiska kön. Barns vardagliga upplevelser, sättet de blir bemötta på formar deras upp-
fattning om hur det är att vara pojke eller flicka. En könssocialiserande process sker varje dag 
i förskolan, menar Öhman (1999). Vad som präglar det som upplevs som kvinnligt eller man-
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ligt handlar om hur vi ser på normer, värderingar och beteendemönster i vår omgivning. Bar-
net blir en del av samhället genom att ta till sig av samhällets värderingar. (Öhman 1999).  
  
Utifrån föreställningar om innebörden av att vara man eller kvinna så bidrar vi till den sociala 
konstruktionen av kön. Ett spädbarns kön anses viktigt. Det påverkar hur vi uppfattar och be-
möter barnet, skriver Olausson (2012). Det finns sociala skillnader mellan pojkar och flickor 
som återkommer för varje åldersgrupp. Enligt etnologen Marie Nordberg, via Olausson 
(2012), görs flickor och pojkar till varandras motsatser i den pedagogiska verksamheten. 
Många studier som gjorts har grupperat pojkar och flickor könsstereotypt, alltså slentrian-
mässigt, istället för att fokusera på hur barnen på individnivå agerar i konstruktionen av sig 
själva. (Olausson 2012). På vilket sätt olikheten avspeglar sig i barns synsätt att vara 
mamma/pappa, pojke/flicka eller hur deras kulturella bakgrund kommer till uttryck i försko-
lan. (Öhman 1999). Konstruktionen av barns osynliga kön i förskoleverksamheten styrs av 
pedagogernas föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Studier visar på att pojkar 
och flickor oftast leker åtskilda och att pojkar rör sig längre ifrån pedagogerna än flickorna. 
(Öhman 1999).  
  
I Löfdahls (2004) forskningsresultat påvisas det att pojkar och flickor leker olika typer av 
maktlekar. Dessa maktlekar är mer synliga då det gäller pojkar. Pojkars maktlekar är mer fy-
siska och ses därför ofta som mer våldsamma och livliga men i själva verket leker pojkar och 
flickor maktlekar i samma utsträckning, menar Löfdahl (2004). Flickors maktlekar handlar 
ofta om makt i hemmet, t.ex. matlagning, medan pojkars maktlekar kan förhållas till tjuv- och 
polis lekar.  
  
Klingberg (2010) analyserar vad barn leker och hur lekar skiljer sig beträffande olika 
aspekter. Det handlar exempelvis ofta om bollar, hopprep, jagande, bus och prat. Det finns 
stereotypa lekar utifrån kön, ålder och kultur. Stereotyper är verktyg som vi använder oss av 
för att filtrera vår vardag. (Hellman 2012). Då vår omvärld är oändligt komplex måste vi sor-
tera saker inom stereotyper för att göra det så enkelt för oss som möjligt. Dessa stereotyper 
blir problematiska då de rör människor. Hellman (2010) ger exempel på stereotypa lekar uti-
från kön som att flickor leker stillsamt genom att måla, rita och lägga pärlplattor medan poj-
kar är mer livliga då de leker exempelvis tjuv- och polis eller kurragömma.    
  
En annan skillnad som lyfts fram är att pojkar mer ofta deltar i lekar där flera barn är inblan-
dade medan flickor vänder sig till mindre grupper. Vid val av aktivitet finns skillnader som 
visar att flickor väljer lekkamrat före aktivitet medan pojkar väljer tvärtom, enligt Öhman 
(1999).  
  

2.4	Utomhusmiljö		
Utomhusmiljön erbjuder en möjlighet till lek med mindre begränsningar vad gäller yta än 
inomhusmiljön. Skillnader i material och yta kan begränsa barn i leken. Engdahl (2014) skri-
ver om att barn bedömer miljön på förskolegården i förhållande till vilken plats på gården de 
befinner sig. Bedömningarna kan handla om årstider, växtlighet eller vilket material som finns 
att tillgå på förskolegårdarna. Materialet kan vara gungor, cyklar, sandlådor etc. Enligt Eng-
dahl anses materialet ses som inbjudande och påverka förståelsen av vilket material barnen 
väljer att leka med.  
 
En viktig aspekt är, enligt Sandberg (2008), betoningen på ytorna som barnen får tillgång till 
utomhus. Barns känsla av frihet förstärks och det färdiga materialet kan vara begränsat utan 
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att det skapar begränsningar. (Sandberg 2008). Utomhuslek skapar fler tillfällen för samhö-
righet i än vad inomhuslek gör. (Öhman 1999). När regnet faller ner och gör pedagoger och 
barn blöta, uppstår en känsla av gemenskap då de kan komma att behöva söka skydd från reg-
net. Regnet gör att dofter förstärks, vattensamlingar uppstår och lekar utvecklas till något läro-
rikt och inspirerande utan att ställa krav på kön eller ålder. Väder kan plocka fram händelser 
och fascination bland alla på förskolegården. Om snöflingor faller en vacker vinterdag kan 
detta skapa en kollektiv glädje. (Öhman 1999). 
  
Utemiljön skapar odefinierbara rum och barnen upplever en känsla av frihet då ytan är stor. 
Det finns ett speciellt kännetecken som Öhman (1999) skriver om, som handlar om inlär-
ningsmiljön som utemiljön bidrar till. Barnen uppfattar tid och rum, sol och skugga. Definier-
bara begrepp som “större än” och “mindre än” kan gynnas av en skogsmiljö, vilken även kan 
åstadkomma fler dimensioner än en inomhusmiljö. Tyngdlagen blir mer definitiv i en utom-
husmiljö, likaså avstånd, volym, färger, dofter och ljud. (Öhman 1999).  
  
Miljön är anpassad på förskolan, men för vem? frågar sig Åberg (2005). Sällan eller aldrig 
anpassas miljön på förskolan utifrån de barn som befinner sig där utan den förblir densamma 
oberoende av de barn som kommer och går. Detta anser Åberg var ett tidigare problem på 
förskolan medan det idag finns ett betydligt större engagemang för att anpassa miljön efter 
barnen. Varje termin anländer nya barn med nya intressen och förskolans miljö måste vara 
föränderlig. Detta bör ske genom att pedagogerna är lyssnande gentemot barnen angående vad 
de intresserar sig av och på vilket sätt de använder sig av miljön. (Åberg 2005). 
 
Vidare skriver Öhman (1999) att kraven utomhus är lägre då barnen fritt kan välja aktivitet 
och utvecklas utifrån de utmaningar de sökt upp. Relationen mellan barn och pedagoger, poj-
kar och flickor blir mer jämlik och inlärningen blir på barnens villkor. Sinnena, vilka är en 
stor del av barnets inlärning, fäster sig bättre i barnets minne vid aktivitet i utemiljön. Exem-
pel på detta är fåglar som kvittrar, ljudet av en buss som passerar eller doften av nyklippt gräs. 
Känslan av att plaska i vattenpölar är ett fortsatt exempel på den här typen av förbättrad inlär-
ning. (Öhman 1999). Samtidigt som barnen gör sina iakttagelser kan de även använda krop-
pen till att sjunga, prata, skratta och leka vilket bidrar till inlärningen.  
  
Lars-Ove Dahlgren, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, framhåller att utemiljön 
i förskolan ska vara en resurs för barnen och skapa ett lärande samt främja barns hälsa. För att 
uppnå detta bör barns sinnen och teoretiskt lärande växla mellan aktiviteter. Att låta barnen 
känna tillhörighet till miljön skapar ett förtroende och en trygghet och dessa känslolägen är 
gynnsamma för lärandet enligt Dahlgren (2006).  
  
Barnen bör introduceras till den fria utemiljön oavsett hur den ser ut. I utemiljön finns ett stort 
utrymme för nyskapande och fantasi. En planerad lekpark talar om för barnen vad de ska göra 
medan en skog erbjuder nya möjligheter att utforska. (Dahlgren 2006). Förskolans utemiljö 
samt naturmiljö skapar lärandemiljöer som är naturliga och visar på ett samarbete mellan 
människan, naturen och djuren. Lärandet som sker utomhus väcker många oförutsägbara frå-
gor vilket ofta gör pedagoger osäkra i sitt lärande. (Dahlgren 2006). Förskolans läroplan un-
derstryker att utemiljön och naturen är en viktig del i barns utveckling.  
  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för 
hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 98/10 s.10)  

 
För barnen erbjuder utomhusmiljön möjligheter att utforska omgivningen utifrån sina egna 
förutsättningar. Barnen får en chans att uppnå en kreativ lekerfarenhet vilket innebär att bar-
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nen har potential att pröva sina förmågor. Sandberg (2008) menar att barnen kan söka sig till 
erfarenheter som andra miljöer inte kan tillfredsställa på samma sätt. I utomhusleken främjas 
det informella lärandet. Naturen och miljön erbjuder stora möjligheter till lärande och utveckl-
ing oberoende av kön eller ålder. Björklid (2005) genom Sandberg (2008) skriver att forsk-
ning om barns lek- och lärandemiljöer utomhus främst handlar om möjligheter till lärande, lek 
och utveckling.  
  
Pedagogerna behöver vara delaktiga för att fördjupa barnen i deras lärande, väcka lust och 
stimulera deras sinnen. Öhman (1999) menar att det är pedagogernas engagemang som avgör 
om utegården är en rastplats eller en läromiljö. För att få en överblick över vilket sätt barnen 
använder sig av sin miljö bör pedagogerna ha en förståelse för hur de kan skapa mötesplatser 
där barnen kan kommunicera med varandra. Pedagoger bör utgå från där barnen leker el-
ler möts, samt vart de inte möts och vilket material som används. Vidare bör pedagogerna se 
vad som gör barnen nyfikna på sin miljö. (Ågren 2005).  
  
I förskolans läroplan (Lpfö 98/10) finner man strävansmål om natur och miljöfrågor i försko-
leverksamheten. Detta har funnits i förskolans styrdokument men framkom som ett pedago-
giskt innehåll  för 35 år sedan. (Sandberg 2008). Syftet är att barnen ska få uppleva naturen på 
ett naturligt sätt och därmed utveckla sin förståelse för naturvetenskap.  
  

3	Metod		
Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom syftet är att få en djupare förståelse för barns 
lek. Kvalitativ metod används vid studier av människors uppfattningar och handlingar. (Pa-
tel & Davidsson 2003). Vanliga datainsamlingsmetoder vid kvalitativa studier är intervjuer 
och observationer. Observation som metod fungerar väl då den ger möjlighet att fånga bar-
nens utvecklingsprocess samt deras beteenden. (Johansson & Svedner 2010).    
  
Patel & Davidsson (2003) tar upp två olika typer av observationer, den strukturerade och den 
ostrukturerade observationen. Dessa skiljer sig åt genom att den strukturerade observationen 
har tydligare ramar för vad som ska observeras medan den ostrukturerade observationen möj-
liggör insamlandet utav forskningsmaterial som överskrider de förbestämda forskningsfrå-
gorna. (Patel & Davidsson 2003). Vi har utifrån Johansson & Svedner (2010) använt oss av 
den strukturerade observationen critical incidents. Med det observerar man endast de händel-
ser som frågeställningarna handlar om. Metoden critical incidents betyder inte kritisk i en 
negativ aspekt, utan som ett centralt intresse för det vi undersöker. Denna observationsmetod 
gav oss möjlighet att avgränsa och fokusera på barns lek utifrån ålder och kön. Vi ansåg inte 
att vi kunde få information som passade vårt syfte med hjälp av enkäter eller intervjuer.  
  
Genom våra observationer ville vi se om barnen delade upp sig flickor med flickor, pojkar 
med pojkar och yngre barn med yngre barn, samt äldre med äldre. Under observationerna 
skulle barnen leka i sin fria utelek, på förskolegården utan att någon pedagog påverkade deras 
aktivitet.  
  
Utifrån etiska aspekter så skulle vårt observerande kunna påverka barnen i och med att vi do-
kumenterade det vi såg av barnen. Barnen i denna studie har behandlats med respekt. Om bar-
nen själva inte hade velat delta i observationerna eller om de hade visat obehag mot att bli 
observerade, så har detta respekterats av oss som observatörer. (Johansson & Svedberg 2010). 
Såväl förskolor som barn är anonyma.  
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3.1	Urval		
I Vårt urval kontaktade vi sju st. förskolor i Umeå kommun. Utgångspunkten var att försko-
lorna skulle ha olika inriktningar så som Reggio Emilia och Waldorf inspiration. De förskolor 
vi kontaktade skildes åt på många sätt. De hade olika barngrupper, åldersindelningar och för-
utsättningar för mångfald. Vid kontakt med förskolorna så berättade vi om vårt syfte samt på 
vilket sätt vi önskade genomföra observationerna. Av dessa sju förskolor så tackade endast tre 
ja till att vi skulle få genomföra våra observationer.  
  
En av de förskolor vi kom i kontakt med var en kommunal förskola. Denna förskola bestod av 
fyra avdelningar med ungefär 18-20 barn på varje avdelning. Vi kallar den här förskolan för 
förskola A. Den andra förskolan var också en kommunal förskola, en stor förskola med sex 
avdelningar. Vi kallar den för förskola B. Den tredje förskolan som vi kallar förskola C, var 
ett personalkooperativ med fem avdelningar där samtliga var åldersindelade.  
  

3.2	Genomförande			
Vi åkte ut till förskolorna och började med att presentera oss för barnen och pedagogerna. Vi 
gav pedagogerna en tydligare bild över vad vi skulle observera under våra besök. I några av 
fallen var barnen redan ute vid vår ankomst, i andra fall var barnen inne och skulle klä på sig. 
Eftersom tiden för observationstillfällena var begränsade, ungefär en timme per besök, så gav 
det oss inte så stora möjligheter att lära känna barnen. I vår roll som observatörer var det vik-
tigt att vi höll oss nära barnen och blev bekanta för dem. Vi skulle få ett förtroende 
till barnen där de skulle känna sig trygga och inte märka att vi var där. (Klingberg 2010). Un-
der genomförandet av dokumentationerna så var inte barnens intresse riktade mot oss, utan 
mot deras aktivitet.  
  
För att kunna genomföra observationer med liknande förutsättningar för barnens lek hade vi 
beslutat att barnen skulle göra en aktivitet som de själva tagit initiativ till. Vi observerade inte 
vilka aktiviteter barnen gjorde eller vilket material som användes i aktiviteterna. Under obser-
vationerna så dokumenterade vi hur många barn som lekte tillsammans, vilket kön och vilken 
ålder barnen hade. Detta gällde även då vi dokumenterade ensamlek. Vi utgick från att när 
barnen lekte åldersöverskridande så lekte barn som inte är i samma ålder tillsammans, t.ex. ett 
barn som är 2 år och ett barn som är 4 år. Könsöverskridande lek berör barn som leker pojkar 
och flickor tillsammans. Barn som lekte ensamlek var barn som gjorde en aktivitet i minst tio 
minuter ensam, utan att något annat barn eller en pedagog blandades in i leken.  
  
Vid observationerna använde vi oss av en mall, se bilaga 1, som gav en överblick över barnen 
och deras indelningar. I denna mall delade vi in barnen i två ålderskategorier, samt två köns-
kategorier:     
  
Pojkar mellan 1-3 år och flickor mellan 1-3 år. Pojkar mellan 4-6 år och flickor mellan 4-6 år. 
Med hjälp av dessa kategorier kunde vi i mallen notera exempelvis pojke 1-3 år som lekte 
med en flicka 4-6 år.     
  
Som observatörer samlade vi in data genom att iaktta barnen i deras utelek. (Johansson 
& Svedner 2010). Vi befann oss på de olika förskolornas utegårdar medan barnen deltog i 
olika fria utomhuslekar. Under observationerna så kunde vi höra vad de sa till varandra samt 
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se hur de bjöd in eller avvisade andra barn som ville vara med och leka. Vi deltog inte i bar-
nens lekar.    
  
Under observationerna av barnen i deras fria utelek så försökte vi hålla oss nära barnen för att 
skapa möjligheter att se och tillgodogöra oss all information som barnen gav oss. Viktigt var 
även att inte komma för nära barnen och riskera att bjuda in sig till deras aktivitet eller störa 
barnen så de skulle avsluta sin aktivitet och rikta sin fokusering mot oss. Tyvärr kunde vädret 
påverka antalet barn som vistades på utegården, vilket gav oss förlust av data. Som minst var 
det endast fem barn ute vid ett observationstillfälle.    
  
När barnen lekte tillsammans, eller i ensamlek så antecknade vi hur många barn som deltog i 
aktiviteten, könen på barnen som deltog samt om barnen ändrade aktivitet under observation-
ens gång. När barnen gjorde en förändring av lekens innehåll, dvs. om barnen bytte kompisar 
att leka med eller om det tillkom eller försvann ett barn från en pågående aktivitet så anteck-
nade vi ner detta för dokumentation. Det primära var att se hur barnen lekte i praktiken och 
hur stor skillnad det var med grupperingar av pojkar och flickor med fokus på ålder och kön.  
  
Det blev sammanlagt 15 st. observationer som genomfördes. Varje observation varade mellan 
30 till 60 minuter. Antalet besök på de tre förskolorna varierade. 8 besök på förskola A, 2 
besök på förskola B samt 5 besök på förskola C. Eftersom det var olika förskolor så kunde vi 
jämföra dem och se hur de skilde sig från varandra. Vi var båda delaktiga i de flesta observat-
ioner och kunde se och dokumentera samma barn i samma lek fast med olika aspekter. Vår 
styrka var att vi kunde se samma händelse ur olika perspektiv.    
  

3.3	Bearbetning	av	data		
När alla observationer var genomförda så började vi att bearbeta vårt insamlade material. Vi 
renskrev våra dokumentationer och diskuterade igenom dessa för att få ett gemensamt un-
derlag att utgå ifrån. Vi skapade ett diagram för att se över vårt observationsmaterial. Genom 
våra observationsanteckningar så fyllde vi i diagrammen och fick en överblick över vilka ko-
lumner som gav en större majoritet. Det blev kolumner med olika grupperingar av data, som 
synliggörs i bilaga 2. Resultatet blev ett underlag som är enkelt överskådligt och lätt att ge-
nomföra igen. Detta skapade ett underlag som gick att återkoppla till i resultatet.    
  
I skapandet av diagrammen gick vi igenom varje gemensam observation. Vi förde in data en 
förskola i taget så att varje förskola blev ett eget diagram. Vid bearbetning av dokumentation-
en skapade vi ett diagram där vi först skrev in antal observationstillfällen, därefter antal pojkar 
respektive flickor. Med det såg vi ett resultat av den samkönade leken. Detta gjorde vi lika-
dant på alla tre förskolornas data. Se bilaga 3.  
  
Diagrammen som utgör varje förskolas resultat, är indelade i följande kolumner: antal pojkar, 
antal flickor, antal deltagare i samkönad lek, antal deltagare i könsblandad lek, antal deltagare 
i åldersblandad lek, antal deltagare i ensam lek och till sist en blandning av antal deltagare i 
kön och i ålder. Detta har vi för att ta reda på om det finns någon korrelation. Diagrammen för 
varje förskola finns som bilagor.  
  
Därefter ville vi se hur samtliga resultat fördelade sig på respektive förskola. Vi förde in barns 
ensamlek, den åldersblandade leken, samt barnens blandade lek med både ålder och kön. Se 
bilaga 3.1. Vidare gjorde vi diagram där vi lade ihop alla observationstillfällen på alla tre för-
skolor och delade upp dessa i pojkar och flickor, samt pojkar och flickors lek. Detta beskrev 
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antalet pojkar som vi observerade och hur många av dessa pojkar som lekte tillsammans, mot-
svarande diagram gjordes för flickor. Se bilaga 4.1.  
  
Antal tillfällen i de redovisade diagrammen motsvarar även antal observationer. Vi dokumen-
terade på olika dagar för att få en så stor variation som möjligt eftersom antal barn på försko-
lan kunde variera. Tillsammans med deras lust att leka och faktorer som väder och tid för ute-
vistelsen var det värdefullt för oss att göra observationerna på olika dagar.    
  
Utifrån mallens kategorier (ålder och kön) så kunde vi observera hur många barn som lekte 
ensamma och hur många barn som lekte åldersöverskridande, dvs. barn under tre år som lekte 
tillsammans med barn över tre år.  
  
Vi observerade hur många barn som lekte åldersöverskridande och könsöverskridande samti-
digt. Detta dokumenterade vi vid varje tillfälle och för att bearbeta datan gick vi igenom våra 
observationsanteckningar och fyllde i diagrammen. I de olika kolumnerna fyllde vi i hur 
många gånger vi observerat just könsöverskridande lek eller åldersindelad lek. Det gjorde vi 
för att få fram ett underlag att redovisa i vårt resultat. Detta betydde att ett barn kunde räknas 
fler än en gång, om detta barn ingått i både ensamlek och könsöverskridande lek, under 
samma observationstillfälle. Antalet observationer kan därefter bli fler än antalet barn.  
  
Med hjälp av diagrammen kunde vi tydligt se var majoriteten låg och om någon brytning var 
större än någon annan. Eftersom vi gjorde diagram över alla observationer och sedan sam-
manställde dessa för de tre förskolorna så fick vi se var den tydliga gränsen gick för respek-
tive förskola. Detta hjälpte oss när vi skulle jämföra förskolorna mellan varandra.  
  

4	Resultat		
Nedan redovisar vi resultatet från de observationer vi genomfört. Först ger vi 
en sammanfattning av de viktigaste resultaten från samtliga observationer. Därefter redovisar 
vi resultaten från observationerna från respektive förskola A, B och C. De sammanställda re-
sultaten från respektive förskola redovisas i bilagor.  
  

4.1	Sammanfattning	av	resultatet	från	samtliga	förskolor		
I vårt resultat kan vi se att barngrupperna delade upp sig i den fria utomhusleken och att bar-
nen på samtliga observationer delade upp sig självmant. Barnen delade upp sig i olika stora 
grupper beroende på vilken aktivitet de valde och vilken åldersgrupp de tillhörde, utan peda-
gogers närvaro. Det fanns några tillfällen då pedagogerna styrde upp stora aktiviteter då näst-
intill alla barnen deltog. Det kunde inte räknas med i vår datainsamling.  
  
För att återkoppla till vårt syfte så kunde vi se att barnen delade upp sig olika beroende på 
antal barn ute. Desto fler barn ute desto större chans att barnen delade upp sig och lekte kön 
och åldersblandat. Barnen lekte gränsöverskridande, särskilt då andra barn också gjorde det. 
Gällande ensamleken så var det nästintill hälften pojkar, hälften flickor, så där kan vi inte se 
någon majoritet av flickor eller pojkar. Könsblandad lek verkar öka med antalet barn ute 
och grupperingar formades till övervägande delar att vara minst lika många könsblandade 
grupper, som icke könsblandade grupper.  
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Då vi vid alla tre förskolor kartlagt barnens lek i förhållande till ålder och kön går det tydligt 
att se att åldersblandad lek sällan sker utan att det även är könsblandad lek. Se bilaga 3.1.  De 
grupperingar som består av könsblandade barn följer åldersblandningen väldigt nära inpå. Det 
är inte många barn som bara grupperar sig åldersblandat. I våra observationer sker inte ålders-
blandad lek utan att det även finns könsblandade grupperingar.  
  
Gällande gruppen blandade åldrar och blandade kön kunde vi se att dessa har ofta följt 
varandra. Endast ett tillfälle avviker. Det förekom aldrig att tio barn lekte samkönat samtidigt 
som en annan grupp av tio barn som lekte könsblandat. Det var en majoritet på det ena eller 
det andra. Betyder det att barnen följer det som andra barn gör på utegården? Om några barn 
lekte samkönat, så tar övriga barn på utegården efter det.  
  
Vi kan tydligt se att barnen till största del leker pojkar och flickor tillsammans. De äldre bar-
nen leker tillsammans med de yngre barnen och vi ser tydligt att om det sker en blandning 
mellan kön så uppstår även en blandning av ålder.  
  
Flickor som leker med varandra följer inte samma mönster som pojkarna. Det finns inget 
samband mellan flickor som leker samkönat med hur många flickor som leker på utegården. 
Detta kan nästan ses som en motsats till pojkarnas utomhuslek då pojkarna leker desto mer 
med varandra. Detta visar att flickorna leker till mycket större del än pojkarna i könsblandade 
grupper. Se bilaga 5. I de blandade könslekarna så är det alltid en majoritet av flickor. Oavsett 
om det är tre eller sju barn i en barngrupp. Det finns alltid fler flickor än pojkar i de könsblan-
dade grupperna. Det ger oss en förklaring till det låga antalet samkönad flicklek.  
  
Trots att datainsamlingen som vi har genomfört inte är omfattande kan man tydligt se stor 
skillnad mellan de olika förskolorna. De olika förskolornas utegårdar och förutsättningar ver-
kar göra skillnad på barnen och deras utelek. Man kan även se en antydan till att ju färre barn 
som är ute, desto tydligare tendens är det att barnen leker samkönat. Det är dock inte möjligt 
att dra slutsatser utifrån den här undersökningen varför barns utelek på den ena förskolan skil-
jer sig från den andra. 
  

4.2	Observation	förskola	A,	B	och	C		
Observation förskola A 
Denna förskola har det största skogsområdet av de tre förskolorna. I skogen kan barnen leka 
ensamma och leka vilken lek de vill. På förskolegården finns mycket terräng så som 
stora stenar och mycket träd och den har även en klassisk lekpark med rutschkana, gungor och 
flera sandlådor. Utöver detta finns det en liten lekstuga där barnen kan 
leka. Förskolegården är utformad med en kulle som barnen kan springa upp och ner på eller 
åka skrana på under de månaderna med snö.  
  
Det finns gott om yta för barnen att röra sig på vilket gör att de kan variera mellan olika akti-
viteter. Då förskolegården är stor så skapar detta möjligheter för barnen att röra sig fritt. Går-
dens stora yta gör att barnen inte behöver leka tillsammans med barn från andra avdelningar.  
  
Då detta är förskolegården vi dokumenterat mest på så har vi mest vetskap om hur en vanlig 
dag kan se ut. Oftast finns det en barngrupp som gör något som bäst kan beskrivas som ter-
ränglekar i skogen. Barnen hoppar, ramlar och utmanar sig själva fysisk med balansövningar. 
Några andra ensamma barn kan gå omkring och titta på löv och utforska hur saker smakar. 
Andra barn tittar intresserat på bilar som kör utanför stängslet. Gungorna, sandlådorna och 
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den klassiska lekparken är i stort sett helt ockuperad av flertalet barn samtidigt som några 
barn cyklar omkring på den asfalterade banan som går förbi lekparken och genom skogen. Det 
är en stor och välspridd utegård med mycket rörelse och förvånansvärt få olyckor och led-
samheter. På baksidan av förskolan finns det en grind mot parkering och en yta av skog. På 
denna plats kan inte pedagogerna se barnen, vilket gör att pedagogerna får se till att det alltid 
minst är en pedagog som är närvarande där. Det finns stenar och träd som barnen klättrar på 
vilket ger barnen utmaningar. Det är till stor del fri lek som barnen har tillgång till vid vistel-
sen på utegården. Pedagogerna är sällan med och skapar aktiviteter för barnen, särskilt inte på 
eget initiativ, utan det är om något barn ber om det.  
  
Majoriteten av barnen på denna förskola leker i sandlådorna eller vid lekstugan. De mindre 
barnen håller sig nära pedagogerna och finner sig främst i sandlådan med hink och spade. De 
äldre barnen cyklar gärna, om vädret inte tillåter detta så leker barnen främst tjuv och polis, 
eller andra former av jagalekar. Gungorna och gungbrädan används främst av barnen i åldrar-
na två till tre år, utifrån våra observationer.  
  
Antalet pojkar och flickor som är på förskolegården ändras vid varje tillfälle vi är där och 
observerar. Det kan variera mellan 7-11 st. pojkar per tillfälle och 6-10 st. flickor.  
  
Ett exempel, vilket framgår av under bilaga 2, är då 9 av 10 pojkar lekar med varandra. Ett 
annat exempel finns vid ett tillfälle där 3 av 9 flickor leker samkönat. Det finns även ett till-
fälle då ingen av flickorna leker tillsammans. Detta beror på att flickor är fler under den köns-
blandade leken än pojkar. Resultatet i diagrammet under bilaga 2, blir att flickor inte syns lika 
mycket som pojkar i den samkönade leken.  
  
På förskola A kan vi se att majoriteten av barnen på denna förskola leker könsblandat, dvs. 
både pojkar och flickor tillsammans. Sammanställningen visar även att det finns en stor vari-
ation på hur grupperingarna ser ut  mellan olika dagar.  
  
Det som går att se på förskola A är att det finns stor variation i hur utelek kan se ut. Det är 
många barn som leker på utegården, i flera mindre grupper men även i några större grupper. 
Något som är viktigt att notera är att det alltid finns barn som leker helt själva, utan kamrater 
på gården, men om det gäller samma barn varje dag vet vi inte. Om det är ett barn som tycker 
om att vara själv och går undan på eget bevåg, eller om det är det olika barn varje dag som 
kanske inte känner sig tillräckligt tillfreds för att leka med andra har vi inte underlag för.  
  
Det vi upptäcker på förskola A gäller indelning kring ålder, då barnen leker i olika åldrar, se 
bilaga 2.1. Det vill säga barn under 3 år och barn över 3 år som leker tillsammans. När barnen 
leker åldersblandat så sker det alltid samtidigt som blandning av kön och detta kan ses tydligt. 
Det finns en stark koppling mellan de två gränsöverskridande faktorerna av kön och ålder. 
Leker barnen överskridande i ålder, så leker de även överskridande i kön.  
  
Observation förskola B  
På denna förskola är det många avdelningar med en stor utegård. Barnen har utöver 
det tillgång till främst gungor och en rutschkana på en kulle. I övrigt består utegården till stor 
del av mycket plan yta med gräsmattor, buskar och sittplatser. I jämförelse med de 
andra förskolegårdarna så känns denna gård mindre. Det finns yta, men den utnyttjas inte op-
timalt. Det är mycket plan yta vilket påverkar barnens möjligheter att kunna gå undan och 
leka för sig själva. Som Öhman (1999) skriver så kräver uteleken stora ytor för att kreativite-
ten och leken ska kunna ta den plats den behöver.  
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Som ovan beskrivits känns ytan begränsad trots att den är stor och vid de tillfällena vi obser-
verade såg vi att barnen inte spred sig särskilt mycket runtom på gården utan de samlades vid 
gungorna och pedagogerna. Detta tog istället pedagogerna tillvara på och skapade aktiviteter 
med barnen på eget initiativ. En aktivitet tillsammans med pedagog är något vi inte kan ta 
med utifrån våra kriterier eftersom det ska vara på eget bevåg som barnen startar en lek till-
sammans.  
  
På denna förskola leker barnen främst i rutschkanorna och kullen. Barnen klättrar upp på kul-
len och åker på rumpan nedför då vädret tillåter. Eftersom förskolan har en stor yta så före-
kommer en del spring och rörelse av barnen.  
  
Vid de två tillfällen vi besökte förskola B fick vi se många barn utomhus. Det var upp till 20 
barn ute samtidigt. Även på denna förskola så varierar uteleken mycket mellan tillfällena, se 
bilaga 3. Då antalet barn på utegården var hög så var antalet deltagare i den samkönade leken 
inte särskilt hög. Vad innebär det för den köns- och åldersblandade leken? Det var till stor del 
många barn som lekte könsblandat men det var även en väldigt stor del av ensam lekande 
barn, jämfört med förskola A och C. Dessa barn hade till synes ingen kontakt med varken 
pedagog eller andra barn under hela tiden vi var där.  
  
Det pågick inga åldersblandade lekar mellan barnen under våra observationer på förskola B, 
se bilaga 3.1. Detta beror på att ett stort antal barn lekte tillsammans med en pedagog. Som en 
följd av det fick vi inte med alla barn i vår dokumentation. Andelen barn och lekar som vi 
kunde observera begränsades alltså på grund av lek med pedagoger och inte någon annan an-
ledning som är särskilt bundet till denna förskola. Det är för få tillfällen för att dra några 
större slutsatser gällande den könsblandade leken. Man skulle kunna säga att förskola B har 
större andel barn som leker könsblandat och ensamt, jämfört med förskola A och C. Men ef-
tersom insamlad data varierade så mycket så är det rimligt att tro att detta inte är något möns-
ter som är gällande.  
  
Observation förskola C  
På denna förskola finns det många möjligheter för teaterlek. Utomhus har barnen en lekpark i 
form av skepp, samt en stor stuga som det står “affär” på. Utöver detta finns det inga gungor 
eller rutschkanor på gården. Det är sandlådor och gräsmattor som tar upp mest plats av går-
den. Det är upp till barnen att utnyttja sin fantasi om de vill kringgå de redan utsatta lekposit-
ionerna. Det finns ingen terrängyta för barnen att utnyttja. Barnen cyklar omkring på utegår-
den de årstider som tillåter det.  
  
En vardag på förskola C ser ut som beskrivs ovan, barnen använder sig av den miljö som de 
har. De flesta leker i sandlådan, bygger slott och bakar kakor medan övriga barn gungar, åker 
rutschkana eller leker vid klätterställningen. Miljön som är utöver de attraktionerna används 
inte till något. Även här leker barnen med pedagogerna och fortsätter leka själva då pedago-
gen går därifrån. Detta följer de mönster som framkom av beskrivningen av förskola B och 
ger oss inte underlag att dokumentera. Miljön på denna förskola främjade teaterlek och barnen 
lekte mycket med detta. Det visade sig även att barnen lekte låtsaslekar exempelvis mamma, 
pappa, barn.  
  
På förskola C ser vi ett litet antal barn ute fast med mer varierande lekar. Dagarna var inte 
varandra lika. En dag så var leken helt indelad utifrån kön. Där 5 av 5 pojkar leker samkönat 
och 2 av 2 flickor. Utöver det så såg vi ingen blandad lek överhuvud taget vid de två första 
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tillfällena, se bilaga 4. Något som de dagarna har gemensamt är att det är få barn ute, bara 7 
stycken. Detta kan märkas när vi går igenom alla förskolor. När det är fler barn ute så ser det 
nämligen väldigt annorlunda ut. Då det är över 10 till 15 barn ute ser vi att den samkönade 
leken minskar. Vid två tillfällen leker inte pojkar samkönat överhuvudtaget. Detta betyder att 
antalet barn utomhus verkar påverka vilken utelek det blir, samkönad eller blandad. Men vad 
gör det för den ålders och könsblandad leken kombinerad?  
  
På denna förskola leker barnen blandat gällande både kön och ålder, vilket tydligt framgår 
av bilaga 5.1. Varje gång barnen leker åldersblandat så går det hand i hand med den köns-
blandade leken. Viktigt att notera är att det finns flera könsblandade grupperingar som leker 
utan att de är åldersblandade. Den åldersblandade leken sker inte utan att barnen även leker 
könsblandat. Detta stämmer överens med det vi sett vid dokumentationen från förskola A.  
  
Då vi tittar på alla förskolor och tillfällen så framträder några saker som går ihop och några 
saker som faller isär. Det finns ett ständigt flöde av barn som leker själva, oavsett om det är 
samma barn eller olika barn som leker själva. Detta ser vi förekomma vid alla förskolorna.  
  
Vi kan se att den fria  utomhusleken på förskola A är väldigt spontan och varierande. Förskola 
B visar på större variation än de två andra förskolorna. På förskola C leker barnen mer köns-
överskridande och även mer åldersblandat.  

	4.3	Analys		
I analysen ställer vi våra resultat mot delar av de teorier vi presenterar i litteraturgenom-
gången.  
  
Vårt resultat visade ingen överrensstämmelse med Öhman (1999) som skriver att pojkar leker 
mer avskilt från pedagoger medan flickor håller sig närmare pedagogerna, eller att barnen 
leker mer åtskilda än tillsammans. Detta är inget som visat sig i vår studie, snarare tvärtom. I 
vårt resultat framkommer en tydlig könsöverskridande lek bland barnen vi observerat, där 
Öhmans (1999) slutsats inte stämmer överens med vår. Vår studie visar att barnen leker till-
sammans, oavsett kön eller ålder. Om barnen får leka fritt utomhus och om barnen är fler än 
tio stycken utomhus samtidigt, så kommer de leka könsblandat.  
  
I vår studie är det en majoritet av flickor som leker gränsöverskridande och frågan är vad det 
kan bero på. Nordberg via Olausson (2012) menar att flickor bemöts av vuxna på ett positivt 
sätt då de leker gränsöverskridande till större del än vad pojkar gör. Samtidigt 
så finns även studier som visar på motsatsen. Skolinspektionen (2011) skriver att om pojkar 
beter sig på ett könsbrytande sätt så uppmuntras det väldigt mycket. Eftersom flickor anses 
vara mer skötsamma så uppmuntras inte flickor att bete sig som pojkar. (Skolinspektionen 
2011). Vad innebär alla budskap som barnen bemöts av för deras långsiktiga utveckling och 
tilltro till sin egen förmåga som är mål i läroplanen? Olausson (2012) menar att mängden 
gränsöverskridande lek på en förskola och individ beror mycket på de förutsättningar som 
barnet själv har, tillsammans med förutsättningarna som ges av förskolan.  
  
Inom den könsblandade leken är antal flickor i samkönad lek mycket lägre än antalet pojkar i 
samkönad lek. Det finns en koppling mellan antal pojkar på utegården och antal pojkar som 
leker med varandra. Detta gäller inte samtliga pojkar på utegården men man kan se att pojkar 
leker med varandra mer än vad flickor gör. Detta är något som uppmärksammas i Olaussons 
(2012) bok. Hon förklarar att pojkar som följer normen har det problematiskt att leka köns-
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blandat, eller att eftersträva sådan lek. Flickor kan göra det utan att gå förbi någon social 
gräns, vilket gör att de har betydligt mer spelrum. (Olausson 2012)  
  
Vårt resultat är i linje med Dahlgren (2006) som anser att utemiljön blir en lärorik upplevelse 
om barnen känner trygghet till de övriga barnen, pedagogerna och gården på förskolan. Vad 
gäller ålder så finns det en anledning till att barnen i samma ålder leker tillsammans. Barn 
som är lika gamla är ofta på samma intellektuella nivå och de yngre barnen förstår inte de 
äldre barnens lek. (Dahlgren 2006).  
  
Vidare ser vi saker som både styrker och går emot Öhmans (1999) forskning. I vår undersök-
ning ser vi att vissa saker sammanfaller med Öhmans forskning. Ett exempel på 
denna sammanfall är att barnen leker i grupp. Barnen leker även till större del åldersblandat 
när det är färre barn ute på förskolans gård. Barnen drar sig till varandra och leker tillsam-
mans. Det går se att barnantalet påverkar gruppindelningarna.  
  
Det som Öhman (1999) beskriver, hur flickor drar sig till personer snarare än aktiviteter och 
att pojkar är mer benägna att dra sig till större grupper, är något som vi inte kan se i våra re-
sultat. Vårt resultat visar sig tydligt att flickor vill leka med varandra i större grupper, men de 
låter även pojkar vara med. I dessa grupper var det inte ovanligt att det fanns större ålders-
skillnader bland barnen.  
  
När barnen använder sig av rollekar som handlar om att bearbeta vardagen, så är det av största 
vikt att barnen leker tillsammans med alla barnen på förskolan. Detta är en förberedelse för 
livet i senare åldrar. Förskolan måste vara medveten om hur barnen delar upp sig i uteleken, 
för att på bästa sätt kunna arbeta med inkluderande lek. (Öhman 2011)  
  
Löfdahl (2004) och Sandberg (2008) framhåller, att leken spelar en avgörande roll för barnens 
framtida människosyn. Om barnen inte leker könsblandat vid tidig ålder, så kan det påverka 
att de inte gör de senare i åldrarna heller. Vår studie visar att barnen på förskola A och B leker 
mer könsblandat än förskola C. Vilket innebär, enligt Löfdahl (2004) och Sandberg (2008), att 
barnen på förskola A och B har en mer förberedelse inför deras framtida människosyn. För att 
motarbeta stereotyper, alltså att uppmuntra barnen till att normalisera de kvinnliga och man-
liga, så måste barnen ges positiv inställning till att leka med alla barnen, oavsett ålder, kön 
och bakgrund. (Sandberg 2008). Genom att arbeta kreativt med normer, utmana dem och 
uppmuntra olikheter så kan vi förhindra att överföra stereotyper och könsnormer till de yngre 
generationerna. (Lpfö 98/10).  
  
Såväl läroplan (Lpfö 98/10) och Dahlgren (2006) beskriver förutsättningarna beskrivs för att 
en förskolegård ska kunna tillfredsställa alla barns behov, som motorik, nyfikenhet, utfors-
kande och lust att lära. Begränsar förskolegårdarna på förskola A, B och C barns förutsätt-
ningar för utveckling?  Utifrån våra observationer blir detta problematiskt då det ena behovet 
ofta utesluts av det andra. Antingen fanns det en liten skog som barnen kunde leka i, eller så 
var det en liten gräsmatta, eller en asfalterad cykelbana. Alla dessa tre miljöer är viktiga för 
barns utveckling i utemiljön. (Dahlgren 2006)  
  
Vår observation om att utegårdarna inte känns optimala, samt att de har för lite utmaningar för 
barnen känns relevant för sammanhanget. Förskolornas uppbyggnad skapar olika förutsätt-
ningar för barnen, skriver Dahlgren (2006), men hur pass viktig är dess utformande? Förutom 
Dahlgren (2006) så skriver även Skolverket (1999) att barn som fostras i en miljö där man 
accepteras för den man är får en stark tilltro till sin egen förmåga, samt en stabil könsidentitet. 
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Utemiljöns utformande är väldigt viktig, då det är där barnen leker fritt utifrån sina egna för-
utsättningar och utan pedagoger som styr. (Lpfö 98/10).  
  
Vidare ser vi i vår studie att de barn som leker samkönat i majoritet inte leker åldersblandade. 
Varför påverkar det ena det andra och varför är det så stor skillnad mellan de tre förskolorna? 
Den problematik som uppstår genom de tre förskolegårdarnas skillnader och eventuella be-
gränsningar till utveckling är att barnens möjligheter till att lära sig sin omvärld kan begrän-
sas vilket Dahlgren (2006) framhåller.  
  
Pedagogernas förhållningssätt påverkar troligtvis barnens fria lek mer än vad som kan ses vid 
en observation. Pedagogerna skapar en samhörighet till barnen genom att i tidiga åldrar leka 
med dem och ge dem självförtroende, en tro till att någon vill leka med dem. (Öhman 2011). 
Det som uppstår när barnen inte leker på egen hand utan söker sig till pedagogerna istället för 
sina kamrater för att leka, tolkas utifrån Öhman (2011), att barnen fått för lite introduktion till 
lek av pedagogerna i tidiga åldrar. Vår undersökning kunde visa detta på förskola B.  
  
På det sätt som pedagogerna introducerar barnen till aktiviteter och hur pedagogerna delar upp 
barnen i den planerade aktiviteten påverkar hur barnen väljer att dela upp sig på egen hand. 
Barnen har behov att känna tillhörighet och samspel med varandra. (Öhman 2011). I vår stu-
die ser vi att barnen på förskola C, bilaga 5.1, är mest benägna att leka överskridande både 
gällande kön och ålder. Denna gränsöverskridning av ålder och kön på förskola C stäm-
mer överens med Öhman (2011).  
  

5	Diskussion		
Diskussionen inleds med en metoddiskussion för att sedan följas av en resultatdiskussion. 
Avslutningsvis resoneras kring vidare forskning.  
  
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för om det finns någon skillnad mellan 
flickor och pojkar vad gäller könsöverskridande lek och åldersblandad lek och på vilket sätt 
det skiljer sig mellan olika förskolor.    
  

5.1	Metoddiskussion		
Den observationsmetod vi använde, critical incidents, är en överskådlig metod som varje för-
skola kan göra själv för sin egen del. Man får på ett bra sätt möjlighet att dokumentera och 
observera uteleken och se om något barn alltid blir utelämnad eller om grupperna är homo-
gena. Det är även en relativ enkel metod att genomföra i större skala, för att på ett bättre sätt 
kunna dra slutsatser kring barns lek.  
  
Vid observationerna i de olika förskolemiljöerna fick vi möjlighet att se hur barnen agerar 
mot varandra oavsett vilka förutsättningar förskolan hade och hur de olika pedagogerna age-
rade kring barnen. Det är för oss en självklarhet att pedagogernas förhållningssätt skapar för-
utsättningarna för hur barnen bemöter varandra. Hur är pedagogerna mot varandra, hur reage-
rar de när det är ålders eller könsblandad lek och hur är jargongen på avdelningarna? Pedago-
gernas inflytande på barnen påverkar hur de samsas inomhus likväl som utomhus. Samtidigt 
skulle vi ju inte titta på pedagogernas beteende, det ingick inte i vårt syfte och i våra fråge-
ställningar. Vi valde ju att inte observera när pedagoger var inblandade i barnens lek. Att pe-
dagoger ändå indirekt har inflytande på barnen är något som finns med utan att vi beaktar det.  
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Barnen verkade inte reagera över att vi var där och observerade. De lekte själva vilket gjorde 
att våra observationer blev relativt enkla att genomföra utifrån våra kriterier och vår mall, se 
bilaga 1. Det var tydligt att barnen var vana med att andra föräldrar, fastighetsskötare och öv-
rig personal befann sig på utegårdarna. Det tog inte lång tid innan vi fick rutin över på vilket 
sätt vi skulle observera, vi kunde identifiera barngrupperna och på ett lättsamt sätt genomföra 
datainsamlingen.  
  
Vi kunde erfara ett par saker som bidrog till att valet av observation som metod blev bristfäl-
lig. Dels blev datainsamlingen kraftigt avgränsad och strikt och vi kunde endast undersöka en 
liten del av det som vi frågade efter. Ett annat problem som visade sig var att vi som observa-
törer inte kunde veta alla barnens åldrar under observationerna vilket försvagar resultaten ef-
tersom just ålder var en viktig parameter. Det blev så eftersom vi inte observerade specifika 
barn utan sökte oss till barngrupper som lekte tillsammans.  
  
Det var svårt för oss att få tillgång till att genomföra så många observationer som vi önskade. 
Som framgår i metodbeskrivningen så kontaktade vi 10 förskolor och fick bara tre som hade 
möjlighet att låta oss genomföra observationerna. Det medförde att vi fick förhålla oss till de 
observationer vi kunde utföra. Om vi hade haft alternativa metoder som t.ex. intervjuer så 
hade vi kunnat få ett bredare omfång av data, men vi tror att det skulle vara lika stor svårighet 
att få tillgång till intervjuer som vi hade med observationer.  
  

5.2	Resultatdiskussion		
Vi anser att vi fått svar på våra forskningsfrågor trots att mängden data blev mindre än vad vi 
planerat.  
 
Vi tror att de tre olika förskolornas utemiljö påverkar på vilket sätt barnen söker sig att 
leka med varandra. Vi tycker att vi vid flertalet tillfällen sett förskolegårdar som inte är anpas-
sade till barnen. Ofta är utemiljön stereotyp och inte anpassad utifrån en genusmedveten håll-
ning och dessutom att gården har sett ut på samma sätt i många år. Vi undrar på vilket sätt 
barnen får inflytande över utemiljön om de inte får vara med och påverka den? Eftersom vi 
kan se olika resultat mellan  våra tre undersökta förskolor så tror vi att utemiljön har en bidra-
gande faktor. På förskole gården anser vi att det bör finnas mer neutrala material så som t.ex. 
terrängyta och gräsmatta. Vi tror att samspelet mellan pojkar och flickor är oberoende av ma-
teriella saker. Barn anser vi är fördomsfria och ser deras kamrater oberoende av kön och detta 
tycker vi att pedagoger ska ta vara på. Vid skogslekar eller vattenlek så framstår det för oss 
som att barn leker tillsammans för att kön och ålder inte är en avgörande faktor.  
  
Vi funderade över varför barnen leker tillsammans om det är färre barn ute, oavsett ålder på 
barnen. En teori som vi har är att barnen känner samhörighet till varandra och känner sig 
tryggare att leka tillsammans, jämfört med att leka ensamma. Vi anser att den tryggheten är 
mer betydelsefull för barnen än vilken lek de leker eller med vilka. Däremot så väcks det även 
en ny fråga. Hur kommer det sig att flickorna föredrar ålders eller könsblandad 
lek framför samkönad lek? Samt, varför är flickorna en majoritet i samtliga könsblandade 
grupper?  
  
Vi anser att barns ålder inte ska utgöra ett hinder för att leka tillsammans. Vi tycker att flerta-
let lekar kan utföras oavsett ålder eller kön och ge barnen den utveckling och utmaning som 
de har rätt att få. Vi tror också att en anledning till varför barnen leker könsöverskridande är 
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för att pedagogerna ser barnen som lika individer och ger barnen samma förutsättningar att 
utvecklas.  
  
Att leva upp till stereotyper kan få negativa konsekvenser. Barnen kan känna att de måste leva 
upp till de stereotyper som pedagogerna förväntar sig av barnen. Det som är i vårt intresse är 
leken mellan de båda könen. Leken mellan könen är något som måste uppmärksammas bland 
barnen. Det är viktigt som pedagog att ge barnen en tidig chans att leka överskridande, vilket 
förhoppningsvis  fortsätter i högre åldrar. Om barnen får denna erfarenhet av att leka köns-
överskridande, tror vi att könsklyftorna blir mindre och de stereotyper som finns och skiljer 
människor ifrån varandra skulle minska. Vi anser att pedagogerna måste ha en genusmedve-
tenhet, detta skriver även Öhman (2011) om. Att arbeta kreativt med normer krävs för att 
kunna erbjuda barnen en varierande lekmiljö och för att kunna prata med barnen om köns-
normer. Vi tror att barnen inte har blivit tillräckligt uppmuntrande till att leka könsöverskri-
dande.  
  

5.3	Vidare	forskning		
För vidare forskning skulle vi vilja undersöka brytpunkter för barns lek då detta inte kunde 
undersökas. Vid vilken ålder börjar/slutar barnen leka med det motsatta könet? Vi skulle vilja 
göra många fler observationer, tillräckligt många för att dra mer övergripande slutsatser. Vi 
skulle även vilja gå in på specifika observationer och med stöd av ett större observations-
material utforska brytpunkt för samkönad lek och var den i så fall finns. Vidare skulle vi se 
det som intressant att se om det finns skillnader och likheter mellan olika förskolor och vad 
dessa i sin tur kan tänka sig ha sin grund. Som Ågren (2005) skriver, vem är miljön anpassad 
för?  
  
Öhman (1999) beskriver som tidigare nämnts att utemiljön öppnar upp för mer upptäckande 
så som dofter, utseende och skapar flera fria ytor. Kan man se en likhet mellan samkönad lek 
och väderförhållanden? När den första snön faller, bidrar det till att barnen leker tillsammans i 
snön oavsett kön och ålder, eller sker en annan brytpunkt för den samkönade leken?  
  
Vi har också intresse av att undersöka pedagogernas delaktighet i barns utomhuslek ur ett 
genusperspektiv. Detta skulle kunna genomföras genom att undersöka pedagogernas syn och 
arbetssätt kring genus och se om detta överensstämmer med deras arbetssätt. Har pedagoger-
nas genustänk ett inflytande på barns utelek och påverkar pedagogerna indirekt barns utelek 
med inriktning på gruppindelning, ålder och könsindelning? Vad finns det för samband mel-
lan pedagogernas genustänk och pedagogernas verkliga genusagerande i barngruppen?  
  
Till sist vore det intressant att arbeta vidare på det pedagogerna själva talat om, nämligen de 
olika förutsättningarna som förskolorna har. Hur påverkar mångfalden uteleken, är det någon 
skillnad?  
  
För fortsatt forskning skulle vi sammanfattningsvis vilja gå in på djupet av barns utelek och 
dess brytpunkter. Som tidigare nämnts så skulle vi vilja undersöka barns brytpunkter för sam-
könad lek, och för att uppnå ett resultat av det så behövs en större spridning av insamlad data 
som kan ge ett bättre resultat. Vi skulle vilja ha en ålder när brytpunkten sker för samkönad 
lek, vid vilken ålder börjar eller slutar barn leka samkönat? Kan man se ett mönster för lik-
nande förskolor eller kan detta skilja sig från olika i förskolor i Sverige och finns skillnader på 
kommunala eller fristående förskolor? På vilket sätt kan utomhusmiljön påverka brytpunk-
ten?  
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Vidare menar vi att forskning kring de mönster som finns i den fria leken, den lek som barnen 
själva väljer att utöva och med vilka de utövar den med är viktig. När man ser mönstren så 
kan man använda dem för att bedriva den verksamhet som utgår från läroplanen i syfte att 
främja barns utveckling och lärande.  
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Bilaga	1	
Mall för observation 

Aktivitet 1: 

Antal Pojkar:      Antal Flickor:     

 

Antal Pojkar under 3 år:    Antal Pojkar över 3 år: 

 

Antal Flickor under 3 år:    Antal Flickor över 3 år: 

 

Aktivitetens längd: 
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Bilaga	2	
Exempel på hur en datainsamling kunde se ut 
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Bilaga	3	
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Bilaga	3.1	
Könsfördelning 
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Bilaga	4	
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Bilaga	4.1	
Könsfördelning 

 

 



 
 

27 
 

 

Bilaga	5	
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Bilaga 5.1 

Könsfördelning 

 

 


