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Abstract 

Den här studien utgår från syftet av att undersöka vad olika konstruktioner av utomhusmiljöer 

som förekommer i förskolevardagen kan erbjuda barn som subjekt och deras roller i den fria 

leken. Avsikten är att studera hur barn agerar beroende på kulturella och sociala influenser 

samt vilka positioner som uppstår mellan barn i relation till olika utomhusmiljöer genom det 

verbala samt kroppsligt uttryckta språket. Studien är genomförd genom videoobservation av 

fjorton 5-åriga barn från två avdelningar samt två förskollärare på en förskola i Sverige. De 

utomhusmiljöer barnen vistades i var en kommunal lekplats, en naturmiljö samt förskolans 

egen utomhusgård. Examensarbetet utgår från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv 

och i analys, resultat och diskussion synliggörs subjektsteorier och performativa handlingar 

som belyser hur barn som subjekt konstruerar roller i lekar.  

 

Nyckelord; Feministisk poststrukturalism, subjektsteorier, performativa handlingar, 

utomhuspedagogik, förskola.  
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Förord 

Efter ett långt och tidskrävande arbete med den här uppsatsen vill vi inleda med att tacka för 

det enorma stöd vi har fått från våra respektive män och döttrar. Att gå igenom en utbildning 

är inte alltid lätt. Att göra det samtidigt som vi har fått äran att gå igenom varsin graviditet 

som senare resulterat i vackra döttrar är en annan sak. Att fortsätta som studenter och som 

småbarnsmammor har krävt att vi cyklat hem varje gång vi fått chansen, samt att sömnen har 

varit nästan intill obefintlig. Det är er, Hailey och Alissa, som vi har kämpat för. Det är tack 

vare våra familjer som vi har fortsatt att kämpa även i de stunder vi har känt för att ge upp 

med våra studier. 

 

Vi vill passa på att tacka alla medverkande personer i studien, samt ett extra tack till 

förskollärarna för deras intresse och engagemang, utan er hade det här examensarbetet inte 

varit detsamma.  

 

Vi vill också tacka varandra för det stöd som funnits gentemot varandra genom hela 

skrivprocessen där vi arbetat demokratisk och fört ständig dialog genom alla delar i studien. 

Ibland har vi stundtals befunnit oss i en mörk labyrint utan utgångar och fylld med farliga 

hinder. I labyrinten har vi blivit jagade av subjektsteorier och nästan uppätna av diskurser. 

Diskurserna eliminerade vi dock var lyckan kortvarig då performativa handlingar 

konstruerade fallgropar för oss. Genom en vilja och envishet har vi på något sätt lyckats ta 

oss ur labyrinten tillsammans och blivit bländade av vår faktiska kompetens. Så tack. Vi är 

bäst. 
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1. INLEDNING 

 
- Du är en ko Mamma Mu, sa Kråkan. Kor. Gungar. Inte. 

- Nej just det, sa Mamma Mu. Det är väl synd om kor som aldrig får 

gunga. 

- Synd! Ropade Kråkan. Krax! Kor går omkring och betar. Och så 

ligger dom och tuggar och glor. Och så går dom in och blir mjölkade. 

Det är dom nöjda med.  

- Inte jag, sa Mamma Mu. Man behöver inte jämt stå och tugga och 

glo, bara för att man är ko.  
(Ur ”Mamma Mu gungar” av Nordqvist, Wieslander & Wieslander) 

 

Den här studien vill belysa att ingen flicka eller pojke ska behöva känna begränsningar i sin 

fria lek på grund av vilken könstillhörighet barn har. Könsbestämning och underordning i 

förhållande till bakgrund bildar konflikter som ligger till grund för feminismen (Lenz 

Taguchi, 2014). Det är även den grundtanken som ligger till grund för det här examensarbetet. 

Tidigt i undersökningens framfart intresserade vi oss för att studera barn som subjekt (ibid). 

Det var för oss intressant eftersom vi ville få möjlighet att relatera barns agerande till de 

sociala och kulturella influenser som formar deras fria lek i utomhusmiljöer. 

Med ”subjektsteori glasögonen” på synliggjordes en hel värld av olika maktpositioner som 

uppstod i barns fria lek och fick uttryck genom subjektens intagna roller och repliker som 

kom till uttryck genom det verbala och kroppsligt uttryckta språket.  Roller och positioner 

(Butler, 1988) som barn intog i leken uppenbarade sig i de scener som uppstod i barns fria lek 

i relation till olika utomhusmiljöer.  

 

Konversationen mellan Mamma Mu och Kråkan synliggör den normativa bild som finns på 

individen kopplat till hur den blir definierad. En ko, en flicka, en pojke. Definitionerna som 

görs på individer är enligt oss många och synliggör ofta de kulturella normer som florerar i 

vårt samhälle. ”Mamma Mu gungar” speglar tyvärr en verklighet av att det fria agerandet inte 

alltid är en självklarhet i relation till hur subjektet önskar att agera. Eftersom året är 2015 

anser vi att det är dags för förändringar. I relation till förskolans verksamhet behövs det enligt 

oss ständig reflektion och problematisering kring normativitet och stereotyper. Med den här 

studien önskar vi alltså efterlämna oss intressanta infallsvinklar och perspektiv på ett 

kontroversiellt och omtalat område. Vi vill nämligen inget hellre än att en ko ska få gunga, 

utan att bli ifrågasatt.  

 

1. 1 Problemområde 
 

“Genom att dela in världen i flickor och pojkar, vad som är “flickaktigt” och 

vad som är “pojkaktigt”, kommer barn fram till vad som passar för dem, till 

exempel när det gäller lekar. På så sätt fortsätter kön - under hela livet - att på 

ett självklart sätt genomsyra delar av vår omvärldsomfattning och det sätt 

varpå andra uppfattar oss.” (Ur ”Rum för barn - rum för kunskap” Aasebø och Melhuus 2007, s.64) 

 
Det här citatet speglar ett område vilket kan förstås som problematiskt när vi ställer det i 

relation till de föreskrifter som är skrivna i förskolans läroplan. Förskolans läroplan 

poängterar att verksamheten ska vara likvärdig i alla kontexter som förskolan erbjuder 



 
 

5 
 

(Skolverket 2010). Det behövs enligt oss en pedagogisk medvetenhet kring miljöers betydelse 

för barns lek och medvetenhet hur miljöer bidrar till könsnormer. Med citatet ovan belyser 

även Aasebø och Melhuus (2007) att det är ett av förskolans uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Vi anser att den här problematiken är av hög 

pedagogisk relevans och skapar grunden för vårt problemområde. 

 

1. 2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad olika konstruktioner av utomhusmiljöer som 

förekommer i förskolevardagen kan erbjuda barn som subjekt och deras roller i den fria 

leken. Avsikten är att studera hur barn agerar beroende på kulturella och sociala influenser 

samt vilka positioner som uppstår mellan barn i den fria leken i relation till olika 

utomhusmiljöer.  

1. 2. 1 Relevans  

Enligt läroplanen för förskola (Skolverket, 2010) bör barn ges olika slags möjligheter som fri 

och planerad lek i varierad miljö såväl inomhus som utomhus. Den pedagogiska miljön på 

förskolan sätter ramar för det arbete som görs. Är utemiljön sparsamt utvecklad blir 

verksamheten i miljöerna utomhus likaså. Skolverkets allmänna råd (2013) om arbetet med 

läroplanen i förskolan betonar vikten av lek. De påpekar att leken inte utvecklar sig själv utan 

den utvecklas i samspel med lekmiljöer som inspirerar. De betonar även vikten av engagerade 

pedagoger för att ta vara på tillfällen och uppmuntra lärandet, både inomhus och utomhus. 

Det grundar våra argument för studiens relevans till förskolans verksamhet. Studien bidrar till 

reflektion och problematiseringar till ett omtalat och kontroversiellt ämne i relation till tre 

olika utomhusmiljöer. 

1. 3 Frågeställningar 

 Hur konstrueras flickors och pojkars positioner och roller i tre olika 

utomhusmiljöer i förskolevardagen?  

 

 Vilka konstruktioner skapar lekplatsen, naturmiljöer och förskolans utomhusgård 

för barns fria lek i de sekvenser som vi observerat? 

 

 Hur agerar flickor och pojkar som subjekt i relation till varandra i fri lek utomhus? 

1. 4 Disposition 

Texten som följer delas upp i rubriker och underrubriker som belyser teman relevanta för 

studien. Bakgrunden visar på det som ligger till grund för vårt intresse kring temat 

utomhusmiljöer. Sedan belyses tidigare forskning som finns relaterat till utomhusmiljön och 

dess erbjudanden för barns lek. Därefter följer en teoretisk inramning där Ni som läsare får en 

inblick i vilka teoretiska glasögon den här studien bär.  Metoden klargör hur studiens data och 

empiri har samlats in samt bearbetats fram till det som senare analyserats kopplat till etiska 

överväganden. Resultatet och analysen presenteras genom narrativa utdrag. Sedan 

sammanfattas analysen och tematiseringar får träda fram ur studien och bildar grunderna för 

diskussionen och resultatet.  
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2. BAKGRUND 

I kapitlet presenteras områden som ligger till grund för den genomförda studien samt varför 

intresset för området har växt hos oss. Tidigare tankar kring området presenteras relaterat till 

forskning samt egna erfarenheter.  

2. 1 Utomhusmiljön som neutral arena 

Förskolan är en social arena där barn och vuxna dagligen möts och förhandlar om dagliga 

behov, känslor och kulturer. Det kan finnas förväntningar inom kulturer som innehåller 

normer som styr vad barn förväntas sysselsätta sig med i till exempel lek. Vi har erfarenheter 

i förskolans verksamhet samt stöd i litteratur vi hittat som redovisas i kapitlet 

forskningsöversikt. Litteratur benämner att naturmiljöer inte har förväntningar relaterat till 

flickor och pojkars agerande (Waller, 2010). Det är det här som grundar våra argument 

eftersom en neutral miljö inte är något som ska styras av eventuella könsmönster och normer 

som kopplas till hur barn bör vara. Med könsneutrala miljöer menas det att könsmönster inte 

ska ha någon betydelse för barns lek, alla barn skall kunna använda förskolans miljöer utan 

begränsningar och eventuella förväntningar på hur barn använder miljöer (Lenz Taguchi, 

Bodén & Ohrlander red, 2011). Änggård (2012) argumenterar för att miljön påverkar barns 

lek i högsta grad men att det dock behövs fantasi och delaktighet från barns sida för att göra 

miljöer till en kreativ miljö. Vi är därför nyfikna på om normer och kulturer skapar ramar för 

pojkar och flickor i utomhusmiljöer. 

2. 2 Utomhusmiljö som kulturell arena 

Ehn och Löfgren (2001) beskriver att den fysiska miljön är kulturbärande då den sänder 

budskap om vilket handlingsmönster som är förväntat vid den aktuella platsen. Det sker 

dagligen förhandlingar i barns vardag mellan kulturer och normer som styr över vad barn bör 

göra och hur de bör vara (Hellman, 2010). Vi förstår det som att kulturer och normer kan 

skapa stereotypa könsmönster och könsroller som barn ofta förväntas falla in i baserat på 

deras val i lekar. De här könsmönstren och normer ser vi även finnas i barnens vardag på 

förskolan som inkluderar vistelser i utomhusmiljöer. Vi har egna erfarenheter av att barns fria 

lek på förskolans utomhusgård skiljer sig mellan pojkar och flickor. För en flicka kan till 

exempel en pinne bli ett köksredskap och för en pojke kan en pinne bli ett vapen.  

  

En central del i förskolans läroplan handlar om jämställdhet. Den delen har sedan länge haft 

ett yttre blickfång vilket menas att det inriktats på hur kvinnors arbetsliv påverkas av att de 

kan ha sina barn i förskolan. Sedan det senaste decennierna har synsättet skiftat till att handla 

om den inre verksamheten där pedagogers förhållningssätt till flickor och pojkar i 

verksamheten samt dess miljö är central (SOU 2006:75). Det är något vi finner relevant till 

vår roll som förskollärare.  
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT  

3. 1 Introduktion  

I det här kapitlet är aktuell forskning kring området utomhuspedagogik samt genus beskrivet. 

Forskningsöversikten har framställts genom sökningar i databaser relaterade till pedagogik. 

Nyckelorden som använts som sökord har bland annat varit; utomhuspedagogik, utomhuslek i 

förskolan och outdoor nursery play.  Utvalda avhandlingar och artiklar som fanns i resultaten 

av de här sökningarna lästes och kategoriserades efter teman samt relevans för vårt 

intresseområde. De artiklar och avhandlingar som valts ut ligger därmed till grund för studien 

och belyser utomhusmiljöers betydelse för barns fria lek i förskola och skola. De presenteras 

genom två centrala teman innehållande underrubriker för att specificera innehållet ytterligare. 

Det första temat är Utomhusmiljöer och innehåller underrubrikerna; Samspel mellan individ 

och utomhusmiljö samt Pedagogens betydelse för barns lek i utomhusmiljöer. Det andra 

temat är Genus i utomhusmiljöer och innehåller underrubrikerna; Skillnader i leken mellan 

pojkar och flickor samt Pedagogens inverkan på skillnader mellan pojkars och flickors lek. 

Efter respektive huvudtema följer en sammanfattning och hela forskningsöversikten avslutas 

med en ytterligare sammanfattning för att skapa en generell överblick inför 

diskussionskapitlet.  Upplägget synliggörs i skissen nedan.  

 

 

3. 2 Utomhusmiljöer 

Under den här rubriken är forskning som kan relateras till samspel mellan individer och 

utomhusmiljö samt pedagogers betydelse för barns lek i utomhusmiljöer samlat. De är av 

betydelse för den här studien eftersom den har en grund i tre olika miljöer som är förskolans 

utomhusgård, en lekplats (som är kommunal) och en skogsdunge med strandremsa.  

 

Samspel mellan individ och utomhusmiljö 

I en avhandling av Mårtensson (2004) poängteras barns handlingsutrymme vid konstruerade 

lekplatser som den kommunala lekplatsen eller förskolans utomhusgård. Studien är av 

relevans för det här examensarbetet eftersom det beskrivna handlingsutrymmet relateras till 

liknande utomhusmiljöer som den här studien baseras på. Mårtensson menar att redskap som 

finns på förskolans utomhusgård har starka relaterade förhoppningar på hur barnet skall 

använda dem och i vilken utsträckning fantasin kan ge inverkan på redskapet. Den byggda 
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lekplatsen utanför förskolans ramar beskrivs ha en kultur som innefattar att barnen själva kan 

välja vilken lek de ska fokusera sig på. Mårtensson menar att de byggda lekplatserna utanför 

förskolans avgränsningar ger mer utrymme till det kompetenta barnet. Individen kan utveckla 

sin jaguppfattning och utöva sina färdigheter i kommunikativa förmågor och sociala samspel 

med vänner, utan att vara bunden till förskolans styrda regler kring användande av redskap. 

Inom förskolans kontext skapas och upprätthålls flera kulturer och normer. Enligt författaren 

är barn även påverkade av kulturer och normer ifrån andra som ger inflytande på deras liv 

som till exempel familjer och populärkultur. 

 

Affordance är ett begrepp som förklaras av Jørgensen (2014) som det samspel som uppstår 

mellan individ och den omgivande miljön. En spade talar om för barnet vad dess 

användningsområde är, vilket är affordance. Barnet plockar upp erbjudanden som spaden 

kommunicerar och utför sedan handlingar där spaden blir en spade. Jørgensen beskriver att 

lärande ofta är knutet till en kulturell kontext. Affordance mellan individ och miljö kan ofta 

präglas av tidigare erfarenheter kring liknande material eller miljöer. En spades affordance 

kan med andra ord erbjuda flera olika möjligheter för ett barn som för ett annat beroende på 

kulturella erfarenheter. Författaren menar även att kulturella normer ofta ärvs mellan 

generationer i förskole-kulturen. Vi tolkar det som en möjlig förklaring till hur objekt har 

samma användningsområde genom flera generationer som exempelvis förskolans 

utomhusgård som länge ansetts vara en arena för den fria leken. 

 

Samspelet mellan individer är viktigt i leken menar Änggård (2012) och poängterar samtidigt 

att samspel mellan barn och miljö är minst lika viktigt för att leken skall fungera. Samspelet 

mellan barn och den miljö som de befinner sig i benämns som affordance. Änggård 

genomförde en studie med observationer där olika naturmiljöer och dess karaktärer 

studerades med fokus på hur miljön hade inverkan på barns fantasi i leken. Författaren 

belyser att barn inte bara behövde en plats med naturliga inslag utan det är den totala 

upplevelsen av sammanhanget som är av betydelse. Därmed har egenskaperna av den fysiska 

miljön en signifikant betydelse för fantasins kreation oavsett om det är en fri lek eller en lek 

där en vuxen har haft inverkan på redskap och användningsområde. 

  

Enligt en artikel skriven av Mårtensson (2013) har en förskolas utomhusgårds utformning 

betydelse för barns sociala samspel då den kan skapa avbrott i kommunikativa processer och 

ligga till grund för konflikter och exkludering. Författaren belyser att staket på förskolans 

utomhusgård kan skapa hinder för barns lekförlopp och orsaka att lekens uttryck kan gå 

förlorade. Vidare menar författaren att det är väsentligt att ta tillvara på barns lek och att den 

är föränderlig och förflyttar sig mellan olika miljöer. Med det påpekar författaren att till 

exempel en rollek kan befinna sig på många ställen på förskolans utomhusgård utan att 

förlora kontinuiteten. 

  

En författare som studerat barns handlingsutrymme i relation till förskolans fysiska miljöer är 

Eriksson Bergström (2013). Författaren belyser också begreppet affordance på liknande sätt 

som Jørgensen (2014) och Änggård (2012). Argument synliggörs i artikeln som belyser att 

även om barn får en stor miljö med mycket handlingsutrymme, krävs det att barn har kunskap 
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av att kommunicera vad materialet ska vara och hur det ska användas. Det tolkas av oss som 

en förklaring till att barn även söker sig till material som är förutbestämda på lekplatsen 

istället för miljöer med öppna möjligheter. Till exempel vid det förbestämda redskapet 

klätterställningen, krävs det inte lika mycket av barn som det gör i form av fantasi vid en 

skogsdunge. Eriksson Bergström beskriver vid upprepade tillfällen att den naturliga miljön 

erbjuder mer variation och resurser än den planerade och bidrar till mångfaldiga funktioner 

av platser. Avhandlingen belyser hur barn valde sina lekkamrater.  Faktorer som styrde val av 

kamrat var bland annat ålder och vilket barn som fanns tillgängligt. Andra faktorer av hög 

relevans för val av kamrat är erfarenhet av leken, förhandlings strategier kring den och även 

om de hade lekt mycket eller lite med varandra vid tidigare tillfällen. Vi tolkar att 

avhandlingen belyser att det inte är könsidentiteten som påverkar val av redskap, utan det är 

erfarenheter som barn bär med sig från tidigare situationer som påverkar valet av lek, vän och 

redskap.  

  

I en artikel skriven av Canning (2010) blir lekens utrymmen och dess betydelse för barn 

belyst. Genom observationer av barn i förskolans utomhusmiljö synliggörs det att miljön bör 

ge utrymme för barns affordance, eftersom varje barn har olika kulturella uppfattningar. 

Canning menar att det är centralt att barn ska ha möjlighet till lösa föremål som till exempel 

pinnar. Det finns många användningsområden för en pinne i barns lek eftersom det är ett 

föränderligt objekt som kan förnyas och bytas ut i takt med hur leken förändras. Barn bör 

enligt författaren ges vidare valmöjligheter att återkomma till samma miljö för att leka lekar 

med olika teman och för att utveckla fantasins kreationer med olika redskap. 

  

Pedagogens betydelse för barns lek i utomhusmiljöer 

I en artikel skriven av Blanchet-Cohen och Elliott (2011) blir barns lärandemiljöer i 

utomhusmiljöer belyst. Studien är genomförd genom deltagande observationer samt 

diskussionsgrupper med pedagoger på fyra olika förskolor i Canada. I artikeln lyfter 

författarna fram att förskollärare har en aktiv del i samspel med barn utomhus. I det avseendet 

handlar samspelet om att skapa förutsättningar för barns relationer till natur. I 

gruppdiskussioner med pedagoger framkom det hur pedagogerna uppskattade att vara 

utomhus på grund av att det då ansågs skapa goda relationer till barn. Barns spontana lek i 

utomhusmiljöer skapar förutsättningar för fantasilekar och utforskande, det gör att det enligt 

författarna ställs höga krav på kompetens och flexibilitet hos pedagoger inom förskolans 

verksamhet. Författarna tydliggör att pedagoger behöver vara uppmärksamma på barns lek 

genom iakttagelser samt deltagande med och i barns lek när den sker. Författarna påpekar 

vikten av att det finns en samverkan mellan pedagoger och barn. Vi anser att det är av 

betydande att den här artikeln betonar vikten av att pedagoger behöver vara aktiva i 

barngrupp. Det är en intressant aspekt eftersom vi har förhoppningar av att den här studien 

kan skapa reflektioner till verksamma pedagoger i förskolans verksamhet. Därmed kan 

pedagoger bli aktiva i jämförande reflektioner och problematiseringar av den egna 

verksamheten.   

 

Szczepanski (2008) belyser i sin studie att lärares syn på utomhusmiljöer speglar sig i den 

dagliga verksamheten. Författaren genomförde en studie där lärarnas uppfattningar kring 
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utomhusmiljön stod i fokus. Szczepanski påpekar att en del lärare inte alltid uppfattar 

utomhusmiljöer som ett rum för lärande utan som ett särskiljande inslag i den dagliga 

verksamheten. Waite (2011) belyser liknande hypotes som Szczepanski (2008) eftersom 

författaren menar att pedagogers personliga värderingar skapar betydelse i utomhusmiljöer 

som i sin tur ger effekt på barnens lek. Waite (2011) poängterar att fri lek och barn-initierade 

lekar engagerar barn till större utsträckning än de vuxenledda aktiviteter som kan erbjudas. 

Författaren hävdar att tillgång till utomhusvistelser för barn och lärande i utomhusmiljöer är 

beroende av läraren eller andra vuxna. Pedagogers inställning till hur utomhusmiljön skall 

användas och hur de skapar förutsättningar för ett integrerat lärande är av betydelse. 

Utomhusmiljöer sammanfattning 

Forskningen som blivit presenterad i kategorin Utomhusmiljöer har tagit upp centrala 

belysningspunkter för den här studien. Författarna har gjort studier som relateras till barns 

lärande i förhållande till utomhusmiljöer. Mårtensson (2004) belyste att de redskap som barn 

får tillgång till på förskolans utomhusgård innehar förväntningar på barns användande. 

Vidare beskrivs lärande som något bundet till en kontext och kulturella erfarenheter, det är 

centralt enligt flera av författarna som relaterar redskaps kommunikation och erbjudanden 

mot barn till begreppet affordance (Jørgensen, 2014 Änggård, 2012 Eriksson Bergström, 

2013 och Canning, 2010). Forskningen har belyst att miljön och dess utformning har 

inverkan på barns lek. Mårtensson (2013) tar bland annat upp att lekar ofta förflyttar sig 

mellan olika miljöer och ger exempel på att avgränsningar på en förskolas utomhusgård kan 

skapa hinder för barns lekförlopp. Eftersom den här studien relaterar tre olika utomhusmiljöer 

till varandra, är det intressant för oss att studera vad utomhusmiljöerna erbjuder barns 

lekförlopp och hur de använder miljöerna.  

 

Även gruppkonstellationer och val av lekkamrater är faktorer som är centrala för studien 

relaterat till kön, det är något som Eriksson Bergström (2013) undersökt. Författaren kom 

fram till att barns val av kamrater baseras mer på erfarenheter än grupptillhörigheter baserat 

på kön. En ytterligare intressant aspekt som blir belyst av flertalet författare är vikten av 

aktiva pedagoger, bland annat menar forskningen att pedagogers inställning till 

utomhusmiljöer har betydelse barns fria lek (Blanchet-Cohen och Elliott, 2011 Szczepanski, 

2008 och Waite, 2011). Syftet med den här studien inkluderar inte specifikt förskollärares roll 

för barns lek i tre olika utomhusmiljöer. Är dock förskollärarna aktiva med barn i den fria 

leken är de en del av det observerande materialet och därmed faktorer som kommer att 

diskuteras samt jämföras med den tidigare forskningen.  

3. 3 Genus i utomhusmiljöer 

Under det här kapitlet lyfts tidigare forskning fram som belyser hur könsmönster och 

stereotyper kommer till uttryck i olika utomhusmiljöer relaterat till barn och förskola. 

 

Skillnader i leken mellan pojkar och flickor 

Barns val av aktiviteter på skolgården inramas av Holmes och Procaccino’s (2009) 

forskningsområde. Genom utförda observationer har de analyserat utifrån ett 

genusperspektiv. Fysisk aktivitet och frisk luft ser Holmes och Procaccino som något enbart 
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positivt och blir en naturlig del i utomhusvistelsen. Dock är barns val av aktiviteter en 

komplex fråga som styrs av bland annat könsnormer menar författarna. Studien belyser att 

redskap på skolgården som bland annat cyklar och bilar i högre grad väljs av pojkar. Pojkar 

använde cyklar 21% av utomhusvistelsen medan flickor endast använde dem 10%. Sandlådan 

var dock något som användes mer av flickor då de lade 14% av sin tid där medan pojkar 

endast vistades i sandlådan 12% av tiden. Klätterställning och gungor visade sig vara de mest 

könsneutrala redskapen eftersom det inte går att utskilja en större skillnad mellan den tid 

flickor respektive pojkar lade på de redskapen. 

 

Genom observationer samt videoinspelningar har Waller (2010) valt att studera vart och hur 

barn leker i utomhusmiljöer och hur barn deltar och bidrar till skillnader mellan kön i 

utomhusmiljöer. Barn i studien fick komma till en lummig skog med flera olika möjligheter 

för lek. Där kunde Waller synliggöra att barns lek var likvärdig och samma lekar engagerade 

både flickor och pojkar. Dock visade det sig att när de skedde grupperingar var det oftast 

pojkar som var drivande till att dela in sig samt exkluderade flickor. Det visade sig i resultatet 

att pojkar hade mer fördomar kring vad som var “flickigt” respektive “pojkigt” och lade 

betydelse i vad som var menat för de respektive könen. 

En studie som är intressant att ställa i relation till Wallers (2010) avhandling är en avhandling 

skriven av Olausson (2012). Författaren har också studerat hur kön skapas i barns lekar med 

hjälp av deltagande observationer. Olaussons avhandling synliggör tidigare forskning som 

belyser att det finns en problematik inom förskolor när det gäller hantering samt motverkan 

av könsstereotypa mönster. Det påpekas att det är aspekter som inte bara syns i förskolan, 

utan präglar barns vardag generellt. Leken blir en arena där könsnormer upprätthålls bland 

barn. I studien synliggörs skillnader mellan flickor och pojkars beteenden eftersom flickor 

visat sig lugnare medan pojkar varit stökigare. Observationerna synliggör att barns val av lek 

inte verkar styras på grund av kön, men barns roller i leken styrs av könsnormer. Vidare 

menar Olausson att det är outtalade skillnader kring roller i leken och rollfördelningen sker 

automatiskt. Den gränsöverskridande leken är en aspekt som blir belyst i avhandlingen som 

något som upprätthåller könsroller. Bland annat beskrivs ett problemområde där pojkar deltar 

i lek med vad som anses vara en “flickig” men avbryter deltagande när utomstående för leken 

uppmärksammar det här. I relation till föregående studie (Waller, 2010) är det alltså återigen 

pojkar som bidrar till separation i grupperingar och lek mellan könen. 

En central poäng blir belyst av Eriksson Bergström (2013) som påpekar att naturens miljöer 

inte fastslår i förväntningar gällande genus, det är människans förväntningar och inflytanden 

som skapar normer kring vad ett redskap bör vara. Även Änggård (2012) belyser naturen som 

en otämjd karaktär och poängterar hur barn skapar egna arenor för lek och formar den med 

sin fantasi efter deras behov. En lekplats med förutbestämda redskap och som är utformad för 

specifika lekar agerar på ett mer kontrollerande sätt för barnen då miljöns 

användningsområden redan är fastställda 

Pedagogens inverkan på skillnader mellan pojkars och flickors lek  

I en avhandling av Engdahl (2014) framkommer det en skillnad mellan pojkar och flickor i 

deras lek på förskolans utomhusgård. Studien är genomförd genom intervjuer med 
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förskollärare samt observationer på tre olika förskolors utomhusgårdar. Avhandlingen belyser 

meningsskapande genom barns kommunikativa processer i relation till miljö. Det 

framkommer bland annat i observationerna att inga flickor deltar när det spelas fotboll i 

förskolans utomhusmiljö. En ytterligare aspekt som Engdahl noterat är att det endast är 

manliga förskollärare som spelar fotboll med barn i observationerna. Därmed antyder 

resultatet att förskollärarnas integrerande med barn utomhus har betydelse för hur barn väljer 

sina aktiviteter. I intervjuer med förskollärarna framkommer det att det finns skillnader 

mellan pojkar och flickor trots att utomhusmiljön generellt anses skapa likvärdiga möjligheter 

för barn att leka samma sorts lekar. Genom läsning av Engdahls avhandling blir det för oss 

tydligt att förskollärarna har en central roll i hur barns lek formas beroende på den pedagogik 

som avspeglar sig i utomhusmiljön. 

 

I en artikel skriven av Kendrick, Hernandez-Reif, Hudson, Jeon och Horton (2012) tas även 

där upp att skillnader i pedagogers agerande baserat på kön kan avspeglas i barns lek. I 

artikeln framkommer det en ovilja bland kvinnliga pedagoger av att delta i barns lek då de 

anser sig störa och vara i vägen för den fria leken. De manliga pedagogerna som beskrivs i 

artikeln tycker tvärtom, att det är positivt att delta tillsammans i barns lek utomhus då det ger 

dem möjlighet att få inblick i barns utveckling samt ta del av deras vardag. Det blir därför 

tydligt att skillnader mellan manligt och kvinnligt synsätt och agerande bland pedagoger kan 

skapa konsekvenser för barn då de enligt oss verkar som förebilder i den pedagogiska miljön. 

 

Forskningsöversikten avslutas med en avhandling i relation till förståelsen av genus genom 

feministisk poststrukturalism skriven av Eidevald (2009). Avhandlingens syfte är att studera 

hur flickor och pojkar positionerar sig i vanliga situationer på förskolan i förhållande till 

varandra samt till förskollärare. Författaren ställer sig frågande till hur förskollärarna gör 

skillnad mellan olika flickor och pojkar i den dagliga verksamheten samt i lek. Metoden som 

använts är videoobservationer samt fokusgrupper på två olika förskolor med barn i åldrarna 

3-5år. I resultatet har läsningen fokuserats kring de skrivna delar som handlar om fri lek i 

avhandlingen eftersom det är centralt att reflektera i relation till den här studiens resultat. 

Eidevald belyser att det observerats att pedagoger ofta träder in i barns lek och styr upp den 

till önskat beteende. Författaren påvisar statistik och tabeller som visar att pojkar fick mer 

tillsägelser i grupp och flickors tillsägelser innehöll oftare hot med tillhörande konsekvenser. 

Vidare fördjupar sig Eidevald i innebörden av fri lek och menar att den inbegriper 

självbestämmande eftersom barnen får konstruera leken själva. Förskollärares roll i den fria 

leken är diffus och något oklar eftersom den fria leken är högt värderad av förskollärare och 

förskollärare uppmuntras att inte integrera i barns fria lek eftersom det stör deras pågående 

lärprocesser påvisar Eidevald. Författaren kommer fram till att förskollärare har en del i 

konstruerandet mellan kön beroende på hur de väljer att bemöta barn i förskolan. Med det 

sagt vill inte författaren tillskriva allt ansvar till förskollärarna utan beskriver förskolan som 

en mötesplats. Därmed som en plats där barn inte ses som objekt utan som aktörer. Det skulle 

skapa möjligheter till en föränderlig verksamhet enligt Eidervald. Fokusgrupperna avslöjade 

att förskollärarna ansåg att det fanns betydelse av att ha neutralt material men även att barn 

ska kunna leka med allt material utan att känna begränsningar efter könstillhörighet.  
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Genus i utomhusmiljöer sammanfattning 

Centrala belysningspunkter har tagits upp av tidigare forskning i kategorin Genus i 

utomhusmiljöer. En studie poängterar att det finns skillnader i flickor och pojkars val av 

aktivitet på skolgården. Genom statistik blir det tydligt att pojkar till större utsträckning valde 

att leka med cyklar och att flickor spenderade större andel tid i sandlådan (Holmes och 

Procaccino, 2009). Det är enligt oss intressant statistik som kommer att vara användbar för 

diskussion i relation till den del i det här examensarbetet som belyser flickor och pojkars lek 

på förskolans utomhusgård. I kontrast till det belyser Waller (2010) att barns lek kan vara 

likvärdig i relation till könstillhörighet. I den aktuella studien var dock pojkar drivande till 

exkludering samt innehade synliga fördomar kring vad som anses vara ”flickigt” 

och ”pojkigt”. Barn är drivande till att skapa arenor för deras behov och fantasier menar 

Eriksson Bergström (2013) vilket skapar reflektion i relation till Änggård (2012) som belyser 

att en lekplats användningsområden är fastställda och förutbestämda. Vi frågar oss därmed 

hur fri en lek kan vara när utomhusmiljön redan innehar bestämda användningsområden.  

 

I barns lek skapas det enligt Olausson (2012) könsnormer som upprätthålls av barn, det 

genom att roller skapas i arenan för den fria leken, där barn ges frihet att göra val baserat på 

kön. En central poäng som författaren belyser är att barns val av lek inte styrs av könsnormer 

men innehållet i leken och de roller barn intar påverkas av könsnormer. Det resultatet är av 

betydande för den här studien eftersom barns roller i utomhusmiljöer är av betydande att 

diskutera i relation till examensarbetets resultat. Ytterligare intressanta aspekter från 

forskningen belyser att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga förskollärare, deras 

agerande samt inställning tillsammans och med barn i utomhusmiljöer är central för barns fria 

lek (Engdahl, 2014 Kendrick, Hernandez-Reif, Hudson, Jeon och Horton, 2012 och Eidevald, 

2009). I en avhandling skriven av Eidevald (2009) studeras barns fria lek med utgångspunkt 

från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. Studien är intressant eftersom den 

belyser hur flickor och pojkar konstruerar och positionerar sig till varandra och till 

förskollärare relaterat till kön i den fria leken. Det är en aspekt som kommer att belysas i det 

här examensarbetet och ställas i relation mot tidigare forskning.  

 

3. 4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Begreppet Affordance har belysts av flera författar i den tidigare forskningen och kommer 

därmed att återkomma i diskussions kapitel för att jämföra med den här studiens teorier och 

begrepp. Det centrala från den tidigare forskningen belyser att miljön kan ha en betydande 

inverkan på barns lek. Allt från barns kommunikativa processer i relation till redskap 

(Jørgensen, 2014) till hur leken förflyttar sig över ytor och skapar fantasifulla lekförlopp 

(Mårtensson, 2013). Olika miljöer speglar normer och kulturer vilka barn uppfattar och bär 

med sig i leken. Det är ytterligare en anledning som skapar relevans för de beskrivna 

artiklarna och avhandlingarna till den här studien. Flertalet författare belyser nämligen att 

förskolan innehar normer och kulturer som upprätthålls i barns lek. De beskrivna normerna 

och kulturerna går dock inte att endast tillskriva förskolan utan speglar ofta samhället 

generellt (Mårtensson, 2012 och Eidevald 2009). Forskningen belyser vikten av en engagerad 

pedagog som påpekar relevansen av den fria leken (Blanchet-Cohen och Elliott, 2011 

Szczepanski, 2008 och Waite, 2011), samt de normer som pedagogen förhåller sig till 
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avspeglas på barn i verksamheten (Engdahl, 2014 Kendrick, Hernandez-Reif, Hudson, Jeon 

och Horton, 2012 och Eidevald, 2009). Studier har visat att det finns skillnader mellan pojkar 

och flickors aktivitet på utomhusgården (Holmes och Procaccino, 2009) men det finns också 

miljöer som anses av forskning vara neutrala relaterat till kön (Engdahl 2014). 
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4. TEORETISK INRAMNING 

4. 1 Introduktion 

Studien tar sin utgångspunkt i Feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, performativa 

handlingar samt subjektsteorier. Med teoretisk inramning redogörs det för perspektiv samt 

ansatser som används i den här studien.   

4. 2 Feministisk poststrukturalism 

Kvinnor som fokus är utgångspunkt för feminismen som jämför kvinnor och män och hur de 

konstrueras efter samhällets normer (Butler, 1993). Dock problematiserar Lenz Taguchi 

(2014) att feminismen inte enbart handlar om kvinnor utan feminismen generellt handlar om 

könsbestämning och underordning i relation till bakgrund av könsbestämning. Det här är två 

kulturellt skapade fenomen som sätts i relation till varandra och gör att diskussioner och 

konflikter uppstår. Det talas om olika vågor av feminism av bland annat både Eidevald 

(2009) och Lenz Taguchi (2014). Den liberala feminismen som strävar efter kvinnan som 

subjekt med rätt till att träda in i mannens sfär på till exempel jobbmarknaden. Den radikala 

feminismen hyllar det som är specifikt kvinnligt och väger upp en stark motsvarighet till det 

manliga. Den poststrukturella vågen av feminism strävar dock emot det liberala och radikala 

synsätten och vill lösa upp och överskrida de kategorier om manligt och kvinnligt som 

existerar (ibid). Det feministiska poststrukturalistiska perspektivet innehåller subjektsteorier 

som belyser att det enskilda subjektet skapas genom identifikation och föreställningar som 

florerar i samhället (Lenz Taguchi, 2004). 

 

4. 3 Performativa handlingar 

Kön är inte bara något som är biologiskt givet till vår fysiska kropp, utan är även skapat i 

relation till kulturella företeelser som subjektet uppfattar i sina relationer (Butler, 1988). 

Könsroller konstrueras enligt Butler (1988) genom performativa handlingar, där de 

handlingar subjektet utför skapar könsidentiteter hos individen. Det grundar sig i liknelser 

med teater där det skapas händelser genom performativa handlingar som i sin tur skapar en 

roll. Trovärdigheten i den roll som skapas byggs upp med hjälp av handlingar som subjektet 

utför utifrån kulturella aspekter om vad som anses vara kvinnligt (ibid). Det finns två olika 

biologiska könsroller att födas in i som människa. En kvinna föds med ett biologiskt kön som 

fysiskt visar till vilken kategori hon tillhör. Könsrollerna i sin tur växer fram och performativt 

konstrueras likt en teaterroll där kvinnan tar kulturella erfarenheter till hands för att skapa en 

trovärdighet för sin roll som kvinna. För att lära sig vilka förväntningar som finns på 

respektive könstillhörighet krävs repetition av agerande för att bli säker i sin identifikation av 

könet (Butler, 1999). Agerande är enligt Butler (1999) performativa i den mening att de 

uppkommer ur olika sammanhang (ibid). Vidare belyser Butler att kön är en konstruktion av 

omgivningen som frekvent döljer dess ursprung.  Individer som inte följer förväntningarna av 

sitt kön straffas frekvent av det omgivande samhället (ibid). Subjektets agerande baseras 

därmed på kulturella och sociala influenser (Lenz Taguchi, 2014).  Vi tolkar kulturella och 

sociala influenser som omgivningens påverkan på subjekt genom invanda normer.  
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4. 4 Subjektsteorier 

Barnet som subjekt konstrueras genom de förväntningar som respektive könstillhörighet 

medför (Lenz Taguchi, 2014). Här kan till exempel grupptillhörighet spela stor roll för 

subjektet. När barnet väljer mellan lekkamrater med olika biologiska kön och formar sitt 

beslut anpassar sig barnet efter de roller som skapar skillnad mellan könen. Den 

poststrukturalistiska subjektsteorin menar att de sammanhang en individ utsätts för i olika 

gemenskaper inte bara styr tänkandet och handlandet utan det konstruerar och producerar den 

uppfattning vi har om oss själva, alltså påverkar det vår subjektivitet (ibid). Lenz Taguchi 

förklarar att de sammanhang som vi upplever är föränderliga och motstridiga, det gör att även 

vi som individer är föränderliga och motstridiga. Det finns alltså multipla subjektiviteter som 

vi anpassar beroende på plats och sällskap. 

Lenz Taguchi (2004) belyser att det inte är det enskilda subjektet som är alltid är det centrala 

utan framhäver vikten av de grupper och konstellationer som bildas av det enskilda subjektet 

(ibid). Språket är en förmedlare av hur andra ser och förstår varandra och är en central del i 

det poststrukturalistiska tankesättet. Språket synliggör nämligen att de sammanhang som 

uppkommer i de grupper som subjektet ingår i är av betydande (ibid). 

Makt däremot uppkommer från subjektet själv och produceras i enskilda individer som ingår 

i grupper. Maktbegreppet är intressant för den här studien eftersom det kan synliggöra 

subjektspositioner som blir kollektivt konstruerade i olika sammanhang på ett omedvetet plan 

för subjekten. Hierarkiska ordningar mellan subjekt och omgivning kan enligt Butler (1999) 

uppstå i förhållande till kön och kulturella normer. Med hierarki menar författaren att det 

uppstår en ordning mellan positioner där subjekt är över eller underordnade varandra. 

Begreppet position är därmed centralt i den här studien eftersom det synliggör 

subjektspositioner och vilken makt de förfogar över relaterat till hierarkiska ordningar.  

4. 5 Sammanfattning 

Det feministiska poststrukturalistiska perspektivet samt subjektsteorier och performativa 

handlingar belyser hur det enskilda subjektet skapas genom identifikation och repetition av 

roller (Butler, 1999 och Lenz Taguchi 2004). I den här studien bidrar perspektivet till 

undersökning av barn, och hur de skapar nya meningar och betydelser utifrån vad 

utomhusmiljön erbjuder barnen i förhållande till lek och roller. Perspektivet strävar efter att 

förstå subjektet samt omvärlden och skapar mening i olika sammanhang (ibid).  
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5. METOD 

5. 1 Introduktion 
I det här kapitlet följer en redogörelse för metod, urval samt genomförande.  

5. 2 Avgränsningar och urval 

Ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) har gjorts baserat på förskolans lokalisering, vilket 

innebär att förskolan är placerad på ett för studiens syfte lämpligt ställe. Förskolan som ligger 

till grund för den här studien ligger i Sverige och har tillgång till en lekplats i närområdet för 

observation nummer ett. Den har även ett naturområde i närheten med skog och strand för 

observation nummer två samt en relativt stor utomhusgård för observation nummer tre. 

Förskolans placering gjorde att den utgjorde ett bra val av objekt för studien. Studien har 

undersökt en förskola där vi har följt samma barngrupp som bestod av fjorton barn (sju 

pojkar samt sju flickor) i fem års-åldern samt två förskollärare. Förskolan består av två 

avdelningar och barnen medverkande i studien kommer från båda avdelningarna. Kännedom 

om förskolans tillgång till olika utomhusmiljöer och deras inställning till att inkludera 

studenter i sin verksamhet gav oss bra förutsättningar för att genomföra studien.  

5. 3 Videoobservation 

Observationer är det metodval som studien baseras på och har genomförts som icke-

deltagande samt ostrukturerade (Bryman, 2011). Det innebär att vi som observatörer inte 

interagerat med barnen i den fria leken. Det har inte heller funnits en förutbestämd agenda för 

det som studerats, utan har varit öppna för att låta empirin synliggöra tematiseringar. 

Observationerna har dokumenterats med en videokamera för dokumentering av data. Den 

teoretiska inramningen som utgör grunden för den här studien utgår från konstruktioner som 

sker kring det enskilda subjektet. Med videoobservationer som metod kan materialet spegla 

det som sker med subjektet på ett enhetligt sätt. Det har skapat det som Börjesson och 

Palmblad (2007) benämner som naturligt material och är fördelaktigt eftersom det ger en 

bättre bild av verkligheten och de sociala samspel som sker. Det skapar också möjligheter för 

oss att analysera barns och förskollärares agerande i den fria leken i ett konkret sammanhang 

genom att ha möjlighet att se det inspelade materialet ett flertal gånger för djupare analys 

(Öhman i Börjesson och Palmblad, 2007).  

5. 4 Tillförlitlighet och noggrannhet 

Observationerna valdes att genomföras i en specifik ordning vilken var följande; Lekplatsen, 

Naturmiljön och förskolans utomhusgård. Anledningen till ordningen var att vi ville studera 

barn i den tryggare miljön inom förskolans ramar sist. Syftet med det var för att låta den fria 

leken hos barnen utanför förskolans ramar förbli fri. För att studera det aktuella området 

krävdes det att vi som observatörer förhållit oss icke-deltagande för att inte påverka eller 

styra barnen i någon riktning. Intentionerna var att barnen inte skulle känna sig besvärade av 

vårt filmande från förskolans utomhusgård och ge dem falska förväntningar på beteende (det 

vill säga att barnen agerar på sätt som de tror att vi förväntar oss av dem) på resten av 

platserna som i sin tur kan påverka tillförlitligheten i resultatet (Bryman, 2011).  
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5. 5 Design av studien  

Studien är av en exemplifierande fallstudie (Bryman, 2011) design som utförts genom 

observationer av tre utomhusmiljöer kopplat till en och samma barngrupp på besök i de olika 

miljöerna som är; en lekplats (kommunal), en naturmiljö och förskolans egen utomhusgård. 

En exemplifierande fallstudie innebär att fallet har sin utgångspunkt i att fånga och beskriva 

generella och exemplifierande kategorier (Bryman, 2011). En exemplifierande fallstudie kan 

därmed representera en passande kontext av det den här studien syftar till att belysa. 

Anledningen till valet av exemplifierande fallstudie grundar sig i ett intresse av att undersöka 

vad miljön erbjuder barns lek. Det syfte studien har styrde hur valet av arbetsmetoden 

framfördes. Det beslutades att en observation av barn i olika utomhusmiljöer var den metod 

som förde oss närmare ett svar på de forskningsfrågor studien har än vad till exempel 

intervjuer eller kvantitativa enkäter skulle ha gjort.  

 

Analysarbetet av dataproduktionens empiri presenteras med narrativa utdrag av det som 

synliggjorts vara centralt för studien. I analyserna framkommer det kategoriseringar vilket 

sedan diskuteras och ställs i relation till den tidigare forskningen samt den verksamhet 

förskolor präglas av i dag. 

5. 6 Analysverktyg 

Eftersom studien utgår från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv har subjektsteorier 

och begreppet performativa handlingar använts som analysverktyg (Butler, 1988). 

Tillhörande teoretiska begrepp har använts för att skapa en röd tråd och förståelse mellan 

analys och resultat till diskussion och slutsats. Den teoretiska utgångspunkten har synliggjort 

kategorierer i barns lek som observerats. Kategorier innebär att återkommande tematiseringar 

i empirin har trätt fram och skapat en representation för innehållet (Bryman, 2011).  

5. 7 Databearbetning 

Under de tre observationstillfällen har dagarna utsatts av hårt väder. Data som samlats in 

präglades av regn och vind som har varit en negativ konsekvens för en del av 

ljudupptagningen eftersom ljudkvalitén påverkades. Delar av de verbalt yttrade orden i 

situationerna har vid vissa sekvenser med mer vind och regn blivit ohörbara. I de sekvenserna 

har vi istället fått förlita oss på det kroppsspråk barnen använt. Där det inte funnits tydligt 

kroppsspråk har vi fått se sekvensen som ett bortfall, vilket betyder att vi inte använt de 

sekvenserna (Bryman, 2011). 

 

Vid det första observationstillfället på lekplatsen användes en kamera för videoupptagning, 

likaså vid det andra tillfället i naturmiljön som filmades under samma dag. Den sammanlagda 

tiden som materialet uppnådde blev cirka 30 minuter långt. Konsekvensen som uppstod av att 

bara ha en kamera vid de här tillfällena var att det förlorades material för att kameran endast 

kunde filma på ett ställe i taget.  Vid den tredje observationen som var på förskolans 

utomhusgård användes två kameror för att få en större mängd data. Här fyller den insamlade 

datan cirka 30 minuter i tid. Efter de tre genomförda observations tillfällen har data från 

video materialet transkriberats för att få fram empiriskt material. Vi transkriberade genom att 
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lyssna och titta på filmerna upprepade gånger och skrev ner allt vi såg och hörde i ett 

dokument.  

 

När data från observationerna transkriberats har den sorterats och kategoriserats (Ahrne och 

Svensson, 2011) för att skapa underlag till empiriskt material samt för att finna svar på 

forskningsfrågorna. Vi skrev ut våra transkriberingar och lät empirin synliggöra vilka teman 

som var återkommande och intressanta för studien. Våra kategoriseringar har därefter fått 

underkategorier för att synliggöra en bredare aspekt av vad vi har studerat och analyserat. De 

kategorier som framkom är de som utgör rubriker i analys och resultat kapitlet.  

5. 8 Etiska ställningstaganden 

Etiken inom forskning handlar om ställningstaganden kring hur individer som medverkar i 

studien behandlas. Det gäller aktiviteter som bör eller inte bör göras samt hur information 

som berör involverade individer behandlas (Bryman, 2011). I det arbete som studien medfört 

har etiken skapat och tagit en väsentlig del för att försäkra ett noga arbete kring det som 

etiken berör eftersom studien involverar barn. Det som Bryman kallar för Universalism 

beskriver och sammanfattar våra etiska ståndpunkter som går ut på att etiska regler inte bryts. 

Genom valet av videofilmning som dokumentationsmetod medföljde en rad olika etiska 

ställningstaganden. Vid användandet av videofilmning krävdes det att vi fick samtycke av 

vårdnadshavare till barnen som vi dokumenterade (Bilaga 1). Vi har varit tydliga med det 

som dokumenteras och dess syfte för att visa att det inte fanns någon gömd agenda eller dolda 

mål med videoinspelningen. Det är ett av de viktigaste etiska ställningstagande vi har förhållit 

oss till kring arbetet med barn. Det grundar sig i de etiska principerna för Svensk forskning 

som Bryman benämner som Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

och Nyttjandekravet. De krav som antogs av Vetenskapsrådet 1990 förtydligar Ahrne och 

Svensson (2011) är till för att ge människors värde företräde för vetenskapens och samhällets 

behov. Individens rättigheter sätts alltså framför forskningens vilja om resultat. 

Informationskravet innebär att vi som forskare informerar de berörda personerna i studien om 

undersökningens syfte. De inblandade ska även vara medvetna om att deras deltagande i 

studien är frivilligt och att om de önskar kan de avbryta deltagandet när de önskar. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har egen rätt att bestämma över sitt 

deltagande i studien. När vi uppfattat att barnen har blivit påverkade av kameran har 

filmningen avbrutits. Med Konfidentialitetskravet menar Bryman (2011) att uppgifter och 

data om studiens alla medverkande människor ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Den enskilda individen i studien ska alltså inte kunna identifieras (Ahrne & 

Svensson, 2011). Nyttjandekravet innebär att all data och uppgifter som samlas in om 

enskilda personer som medverkar i studien endast får användas för studiens ändamål. När 

studien var färdig raderades det videomaterial vi har samlat in. 

  

Vi anser att de etiska principerna nämnda ovan innehåller komplex information som kan 

medfölja problematik ifall vi inte kan kommunicera informationen på ett sätt som alla parter 

kan förstå informationen på. Ytterligare ett etiskt dilemma vi har tagit ställning till är 

medverkan av de barnen som inte har tillåtelse från vårdnadshavare att bli filmade. Vi ställde 

oss frågande kring hur de här barnen skulle få vara med på utflykterna men utanför kamerans 
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upptagning. Vi insåg dock efter fördjupade diskussioner att det gör att det finns risker att 

empirin görs oanvändbar om de barnen ändå hamnar i bild om ens för en sekund. Vi 

beslutade att endast de barn med medgivande inkluderas i studiens utflykter som rör projektet 

och empiriinsamlingen.   
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med studien är som tidigare beskrivet att undersöka vad olika konstruktioner av 

utomhusmiljöer som förekommer i förskolevardagen kan erbjuda barn som subjekt och deras 

roller i den fria leken. Avsikten är att studera hur barn agerar beroende på kulturella och 

sociala influenser samt vilka positioner som uppstår mellan barn i relation till olika 

utomhusmiljöer.  

 

Forskningsfrågorna är som tidigare preciserats:  

 Hur konstrueras flickors och pojkars positioner och roller i tre olika 

utomhusmiljöer i förskolevardagen?  

 

 Vilka konstruktioner skapar lekplatsen, naturmiljöer och förskolans utomhusgård 

för barns fria lek i de sekvenser som vi observerat? 

 

 Hur agerar flickor och pojkar som subjekt i relation till varandra i fri lek utomhus? 

Kategorisering av empirin har använts som analysverktyg för att synliggöra det centrala som 

uttryckts i observationerna genom verbalt samt kroppsligt uttryckt språk. De händelser som 

varit rika på verbala och kroppsliga uttryck har skrivits i narrativa utdrag. De presenteras 

nedan med tillhörande narrativa utdrag och analys under följande kategorier som utgör 

rubrikerna; Redskapen på lekplatsen, Rum i rummen i naturmiljön och Rollekar på förskolans 

utomhusgård. Strukturen för resultat och analys synliggörs på skissen nedan.  

Alla observationer har präglats av hård väderprognos där regn, kyla och blåst har varit 

omständigheter som till viss del påverkat observationerna. I transkribering av empiri blev det 

tydligt att naturmiljön är den plats där barns lek blivit uppenbart påverkad av regnet och 

kylan. De narrativa utdragen som representerar naturmiljön innehar därmed inte ett lika 

fylligt material som utkommit ur de övriga två observationerna men är fortfarande av 

betydelse för resultatet och diskussionen. Vi har valt att namnge de observerade barnen med 

fiktiva namn för att ge läsaren en tydligare bild av det som sker eftersom det är flertalet olika 

barn som benämns samt återkommer i fler utdrag. 

 

Där vi valt bort text har vi markerat med symbolen [...] för att göra det tydligt för läsaren att 

text vi inte finner vara relevant för sammanhanget tagits bort.  
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6. 1 Redskapen på lekplatsen 

Det material som barnen använt på den kommunala lekplatsen är fasta material 

(klätterställning, snurra och gunga) med förutbestämda erbjudanden för lek. 

Klätterställningen och snurran (bilaga 2) är de två mest populära objekten som lekplatsen 

erbjuder i den här observerade sekvensen. Besöket på lekplatsen präglades av regn, trots det 

leker barnen aktivt.  

 

Här följer två episoder med tillhörande narrativa utdrag samt analys av det som har skett på 

lekplatsen som besöktes.  

 

Episod 1 

Lekplatsen vi besöker består av tre objekt; en klätterställning med rutschkana, 

en kompisgunga och en snurra. Regnet smattrar våldsamt mot paraplyet som vi 

står gömda under, bara ett stenkast från klätterställningen. Vi riktar kameran 

mot klätterställningen där tre pojkar snabbt startat upp en lek. Fem flickor 

ansluter strax därefter till klätterställningen. Längs ned på klätterställningen 

finns ett litet krypin som liknar ett fönster en pojke (Karl) sticker ut sitt huvud 

genom fönstret och utbrister “Skepp ohoj!” för att sedan försvinna in i krypinet 

igen. En flicka (Anna) kliver strax därefter ut på klätterställningens balkong och 

tvekar inte med att utropa “Alleman på däck!” så det ekar över hela lekplatsen 

[...] . Vid ett senare tillfälle stiger Karl in i klätterställningens krypin och ropar 

“Kom in i stugan”. Det tillkommer tre barn som går in i krypinet och utropar 

“Alleman på däck”. Klätterställningen är återigen en båt. 

  

Det är en pojke, Karl som initierar temat båt i leken i och med sitt utrop “skepp ohoj!” och 

Anna fortsätter leken med sitt utrop. Karl intar möjligen rollen som en sjökapten, pirat eller 

liknande gestalt eftersom det kan vara en roll han kan relatera till. Barnen befinner sig på 

olika delar av klätterställningen då Karl befinner sig på marknivå i krypinet och Anna är 

högst upp på klätterställningens balkong där hon bekräftar Karls roll. Det sker ett samförstånd 

genom det verbala språket eftersom barnen som subjekt hittar ett gemensamt ämne som leder 

leken. När Karl sedan försöker ändra tema på klätterställningen från en båt till en stuga sker 

ingen stor tillströmning av barn, han blir bestraffad genom ignorering. De barn som 

tillkommer till “stugan” ändrar genast den tillbaks till en båt. En reflektion till den här 

händelsen är att klätterställningen möjligt har fantiserats till en båt i leken vid tidigare 

tillfällen och att den numera har en stark kultur fäst vid sig. Barnen har gjort den till en båt 

och den förblir en båt trots att Karl försöker förändra den. Det kan bero på att båten blev en 

stark kuliss för barnens roller baserat på deras erfarenheter.  

  

Det är endast Karl som tar initiativ till att skapa en fiktiv benämning för klätterställningen. 

Anna tvekar inte till att inkludera sig i den fantasivärld som uppstår. Reflektioner uppstod för 

oss kring om det finns sociala normer som uppmuntrar pojkar att vara initiativtagare i sådana 

situationer eller om detta tillhör Karls sociala föreställningar gällande hans roll i liknande 

sammanhang.  
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Barnen leker med varandra oberoende av att de tillhör olika avdelningar men i grupperna 

finns det tydliga uppdelningar där barnen samspelar parvis och intar olika roller. Barnen 

befinner sig alltså på en plats med sin kompis och det finns andra barn på samma plats som 

leker oberoende av varandras interaktion. En reflektion kring det är att den kommunala 

lekplatsen inte ingår i de regler som förskolans utomhusgård har. Lekplatsen har endast tre 

fasta redskap att erbjuda vilket gör att barnen leker i större grupper vid ett objekt. 

Den klätterställning som barnen leker vid ger både pojkar och flickor förställningar av en båt 

eftersom barnen verbalt uttrycker “Skepp ohoj!” och “Alleman på däck!” i leken. Det är 

fraser som av oss associeras till att barnen befinner sig på en båt i sin lek. Vi observerar att 

alla barn oavsett kön intar likvärdiga positioner förhållande till sina roller i de utrymmen som 

klätterställningen erbjuder. 

 

Episod 2 

Efter en stund avviker två flickor (Britta och Inger) från klätterställningen och 

ansluter sig till två andra flickor (Ida och Klara) som sitter på en snurra. En 

förskollärare knuffar fart på snurran och flickorna utbrister i glada tjut samtidigt 

som en av dem utbrister ”Vi åker tåååg!”. Två flickor (Sanna och Anna) kommer 

springandes och hoppar upp på snurran. Vid klätterställningen står en pojke 

(Olle) och observerar flickorna vid snurran. Han bestämmer sig för att springa 

dit och en ytterligare pojke (Sven) ansluter sig till honom. Karl ansluter sig till 

snurran, han försöker hoppa upp på den men så fort han fått upp ena benet på 

den hoppar han av. Karl och Sven står vid sidan av snurran och tittar på, Ida 

hoppar av snurran och börjar putta fart. Efter en stunds stillastående börjar Karl 

och Sven också att putta fart. Alla barn ropar glatt samtidigt som de försöker 

putta fart utom Anna som sitter tillbakalutat på snurran samtidigt som de andra 

barnen alternerar mellan att putta fart och sitta. 

 

Snurran på lekplatsen som kuliss bjuder in till lek för flera barn samtidigt. Här initieras leken 

av flickor, Klara och Ida som hoppar upp på snurran och sätter sig. De följs av pojkarna som 

för en stund står stilla vid sidan av snurran. De hjälper till att putta fart efter att Ida har hoppat 

av och startat processen med att få snurran att gå runt. Pojkarna som avvaktar blir 

stillastående. En reflektion vi gör är att de inväntar direktiv på vad de är förväntade att göra i 

relation till sin roll i den här situationen. Det kan även tolkas som att pojkarna ansluter sig till 

leken för att de kan identifiera sig med iscensättningen av att snurran är ett tåg. För tillfället 

är det en uppdelning mellan könen och en förhandling mellan könstillhörighet och aktivitet 

kring snurran som pågår. Pojkarna följer till sist Ida som har börjat få fart på snurran. Karl 

som försöker sätta sig ändrar sig snabbt och hjälper istället till att ge fart. Han går från ett val 

av stillastående aktivitet sittandes på snurran till ett annat val av rörlig aktivitet där han puttar 

på snurran. En reflektion uppstår kring Karl som subjekt som avbryter sin klättring på snurran 

och istället puttar fart är ifall han väljer aktivitet beroende på vad han vill göra, eller baserat 

på vad de andra pojkarna gör i relation till flickorna som sitter på snurran. Eftersom alla 

pojkarna agerar på liknande sätt tolkas det som att pojkarna övar på roller de är bekväma i.  
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Anna som sitter tillbakalutad på snurran genom observationen agerar annorlunda än de andra 

barnen som vid något tillfälle försöker ge fart på snurran. Anna däremot verkar inte ha något 

intresse av det och blir snurrad genom hela sekvensen. Anna har intagit en stillasittande roll 

på snurran. Annas erfarenhetsvärld kring pojkar och flickors aktivitet liknande kring 

lekplatsens snurra kan ha en betydelse för hennes val av roll. Anna intar en position där de 

andra barnen inte bryr sig över hennes stillasittande utan de accepterar situationen. Annas 

position märks inte av de andra barnen och har inte någon makt över situationen. En annan 

förklaring kan vara att de andra barnen är så pass vana vid att Anna hänger med och de andra 

barnen är upptagna med sina roller. Ett svar kan också vara att Anna ofta blir puttad och 

snurrad och är van vid det.  

  

6. 2 Rum i rummet i naturmiljön 

Det material som används i naturmiljön är större ytor som bildar rum i rummen samt träd och 

buskar (bilaga3).  Här följer två episoder med tillhörande narrativa utdrag samt analys av det 

som har skett i naturmiljön som besöktes.  

 

Episod 3 

Gräset vid kanten till diket vajar när regndropparna faller hårt mot marken. I 

sluttningen pågår en lek mellan tre flickor (Ida, Klara, och Britta) och en pojke 

(Knut) där de går på gräset runt en buske. Helt plötsligt hoppar Knut dramatiskt 

ner på marken från sluttningens topp och utbrister “Aaahj!” Knut landar i 

sluttningens brant. Ida är närmst Knut men leder flickorna vidare i leken utan att 

titta efter Knut. Han sitter eftertänksamt på marken en stund innan han reser sig 

och lämnar leken. Han syns senare på en grusväg lekandes tillsammans med 

andra pojkar. 

  

Det är för oss tydligt att barnen har intagit olika positioner och roller i förhållande till 

varandra. Knut som subjekt i exemplet ovan har intagit en position i leken och förhandlar 

med lekens möjligheter. Knut hoppar ner i diket och antyder därmed att han försöker ändra 

dynamiken i leken och skapa en roll till sig själv. När han landat skapas en paus vilket vi 

reflekterar kring som en väntan av reaktion från flickorna som dock inte verkar lägga märke 

till honom. Knuts roll får ingen tillhörighet i leken av flickorna vilket pekar mot de respektive 

könstillhörigheter som baseras på de kulturella normer som visar sig i barns grupprocesser. 

  

I sekvensen är flickorna en majoritet i hierarkin vilket ger dem makt att ha möjlighet att 

ignorera Knut. Maktpositioner bland subjekten är något som synliggörs även i flickornas 

grupp. Ida har en position av makt eftersom hon är närmst Knut när han hoppar men utesluter 

honom genom att leda flickorna ifrån honom utan att ge Knut uppmärksamhet, han straffas. 

Flickorna uttrycker en oberördhet trots att den yttring som Knut gör är dramatisk och kan 

tyda på att han trillat och skadat sig. Det är kroppsspråk som flickorna använder med tydliga 

gester. Avsaknaden av respons till Knuts dramatiska yttring genom att undvika ögonkontakt 

är därmed talande. 
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I naturmiljön finns endast naturmaterial som rekvisita till förfogande. Barnen placerar sig i 

sluttningen där det finns gräs, sten och en buske som blir central för den lek som pågår. De 

grupprocesser som uppkommer är att barnen väljer att leka med de av samma kön, flickor 

med flickor och pojkar med pojkar för att repetera och konstruera sina förväntade roller. Knut 

försökte interagera med flickorna men när han inte fick den roll han förväntade sig i leken 

valde han att ansluta sig till andra pojkar istället. I naturmiljön finns det antydningar på att 

leken leds av Ida som de anser har inflytande nog att föra leken vidare. Naturmiljön erbjuder 

scener för rörelser som barnen tar till vara på i leken. Det är dock tydligt att trots den stora 

ytan som naturen ger erbjudande till skapar barnen ett “rum i rummet” där de avgränsar sin 

lek till sluttningen och busken som de går runt. Den totala ytan som finns delas upp och 

kategoriseras. Leken pågick utan större verbala kommentarer som tyder på att det är en lek de 

har lekt vid tidigare tillfällen. Barnen är redan medvetna om de regler som finns i leken som 

fortskrider utan verbala förhandlingar.  

 

Episod 4 

I en skogsdunge befinner sig tre barn i skydd av regnet. Sven börjar gå åt vänster 

men vänder sig om för att se efter de andra barnen. Här ser han förvånad ut över 

att ingen följt med honom. Anna slänger huvudet åt höger samtidigt som hon tittar 

mot Sven, därefter går hon mot höger. Sven skyndar sig ikapp Anna som går 

balansgång på buskarnas tjocka grenar. Olle och Sven bildar ett led efter Anna 

och följer efter henne när hon självsäkert trippar ut ur skogsdungen och ställer 

sig i regnet. 

  

Sven försöker vara den som är initiativtagare i sin roll men får inget medhåll från varken 

Anna eller Olle. Positionerna bland subjekten är därmed tydliga i exemplet ovan. Anna har en 

position som ledare och har en makt som gör att pojkarna följer henne dit hon går. Det 

verbala språket uteblir från barnens agerande vilket ger kroppsspråket en central roll. När 

Anna slänger med huvudet kan det tyda på att hon menar “följ med” eller “kom” till Sven. 

Barnens agerande sker baserat på vad de visuellt kan utläsa av varandras beteende. Det språk 

som sker i det här scenariot sker genom kroppsliga uttryck. Genom att ta initiativ och gå i en 

viss riktning signalerar barnen till varandra hur de vill förflytta sig i naturmiljön. Annas roll 

har mer inflytande i situationen vilket visar sig fysiskt när Sven ändrar sig och byter riktning 

för att följa henne istället för att bli följd. Anna behöver endast använda ett huvudsläng för att 

locka intresse för att pojkarna ska följa henne istället för att gå sin egna väg. 

  

Den ordning som uppstår mellan barnen som subjekt tyder på att naturmiljön blir en arena för 

maktpositioner där barnen agerar baserat på sociala influenser. Naturmiljön har i båda 

exemplen erbjudit möjligheter för barns kroppsliga kommunikation. Det är centralt för oss att 

det verbala språket hamnar i underläge för de kroppsliga uttrycken i de maktpositioner som 

skapas i barnens grupprocesser. Naturmiljön konstruerar möjligheter för kroppslig lek som 

sker i aktiva förlopp.  

 

Båda exemplen ovan visar på hur barnen rör sig i leken där de går runt en buske samt att 

Anna går balansgång på ett träds tjocka grenar. Det framgår hur det skapas mindre rum i den 
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stora miljön som kretsar kring en större naturlig bas som busken eller trädet som blir 

utgångspunkt för leken. Det är de större delarna av naturmiljön som inspirera till lek, som 

buskar och träd och andra ytor, inte de små stenarna eller pinnarna som ligger på marken. 

6. 3 Rollekar på förskolans utomhusgård 

I sekvenserna nedan observerar vi hur barnen som subjekt intar roller i lekarna och ger dem 

betydelse. Barnen använder sina erfarenheter när de utvecklar sina rollers karaktärer. Genom 

att benämna sin roll och karaktär som mamma eller pappa medföljer förväntningar på hur 

karaktären skall vara. Karaktärerna bygger på de erfarenheter barn har av dem i sin 

erfarenhetsvärld. Sekvenserna utspelar sig vid en klätterställning och sandlåda på förskolans 

utomhusgård (bilaga 4).  

 

Episod 5 

De glada ropen från barnen ekar högt över förskolans utomhusgård när barnen 

som är uppdelade avdelningsvis leker “mamma, pappa barn” vid 

klätterställningen: 

“Jaha, pappa han tar motorcykeln till jobbet…” säger mormor (förskollärare) 

och tittar mot pappan (Sven) som sitter på en gung-motorcykel. [...] Storebror 

(Fabian) som sitter vid förskolans husvägg en bit bort ropar till mormor “Du ska 

hämta mig idag!” “Ska jag hämta dig på skolan?” svarar mormor samtidigt som 

hon nickar instämmande mot Fabian. “Då får mormor köra motorcykel väl?” 

“NEJ det kan du INTE!” utbrister lillasystern (Sanna). “Du får gå!” “Får inte 

jag köra motorcykel?” frågar mormor samtidigt som hon låtsas vispa kaksmet. En 

kort stund därefter säger mormor att hon ska hämta storebror på skolan. [...] Hon 

sätter sig på motorcykeln och gör ljuden “Wroom, wroom”. Vid skolan sitter 

storebror (Fabian) och väntar, han vill inte att mormor ska få åka motorcykeln 

tillbaks för det vill han göra. Mormor går då tillbaks till köket och lyfter försiktigt 

ut den varma kakan ur ugnen. 

 

Genom det verbala språket regisserar Fabian rollerna i leken som han förmedlar till 

förskolläraren. På det här sättet vet förskolläraren vilka förväntningar hennes roll har i leken. 

Genom att komma med egna förslag över hur mormor kan agera utmanar förskolläraren 

barnen i sin lek. Hon får negativ respons från Sanna när hon föreslår att mormor kan åka 

motorcykel till skolan, men väljer att göra det iallafall. Därefter nekar Fabian mormor att åka 

motorcykel och bestraffar henne eftersom han anser att det är något han har företräde till. Vi 

kan därmed reflektera över att barnens positioner och roller i leken innehar större makt än 

förskollärarens och formar en hierarki. Det är även intressant att de som anser sig ha rätt till 

motorcykeln är pojkar, men även en flicka konstaterar att åka motorcykel inte är något för 

mormor. Barnen föreställer sig eventuellt en mormor med hög ålder och kan också ha en 

avgörande roll i situationen. 

 

En stor del av besluten som tas i leken sker utan verbala kommunikationsprocesser och 

istället med blickar eller att barnen observerar kompisen och gör liknande. Kroppsspråket gör 

sig tydligt och gester mellan barnen visar på ett samförstånd i leken. Det finns dock även 
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verbala uttryck som ibland kan tolkas som uppmaningar och även befallningar över de andra 

karaktärerna. Till exempel när Fabian som spelar storebror ropar till mormor att hon ska 

hämta pojken på skolan. Det är en verbal befallning som yttrar sig i leken. En stor del av 

samspelet i leken bygger på maktsamspel. Barnen har i sin lek en viss hierarki där en del barn 

har starkare maktpositioner än andra som yttrar sig på olika sätt beroende på vilket annat barn 

som de samspelar med.  

 

Fabian i exemplet ovan vid klätterställningen har makt över mormors handlingar som han 

delar med Sanna som bestämmer färdsätt för mormor. Analysen utgår i subjektsteorier där 

barns kulturella erfarenheter styr deras agerande. Mormor styrs av Fabian som befaller att 

hon ska hämta honom från förskolan, som kan vara en situation han är van vid eller en 

situation han vill ska ske, som en önskan av att bli hämtad av sin mormor som utspelar sig i 

leken. Sannas syn på att mormor inte får åka motorcykel kan som tidigare nämnt vara en 

konsekvens av hennes erfarenhet av äldre och skörare mormödrar som är bräckliga och kan 

skada sig på en tung motorcykel. Det kan exempelvis även vara erfarenheter som speglar sig i 

leken gällande att motorcyklar är ett fordon för män och mormor som har en kvinnlig roll är 

därför inte passande för det val av fordon som motorcykeln utgör. 

  

Förskollärarens roll som mormor är intressant i agerandet kring leken med pojkar och flickor 

i olika roller. Fabian begär att mormor ska hämta honom efter skolan och det gör hon. 

Mormor vill åka motorcykel till skolan, det säger Sanna emot. Mormor åker dock motorcykel 

trots Sannas kommentarer om att hon hellre får gå. Mormor lyder pojkens befallningar men 

inte flickans. Sanna blir därmed bestraffad genom ignorering. Pojkens makt över 

förskolläraren är starkare än Sannas försök till en maktposition över förskolläraren. Det 

styrker att lek innefattar tydliga hierarkiska strukturer som utspelar sig i maktpositioner. Vid 

klätterställningen har pojken mest makt och kan styra mormor som i sin tur styr över sin egen 

roll och ignorerar den undergivna flickans åsikter. Flickan försöker dock och strävar efter en 

högre roll i den hierarkiska ordningen men lyckas inte då mormor har mer makt i den 

situationen. 

  

Episod 6 

De glada ropen från barnen ekar högt över förskolans utomhusgård när barnen 

som är uppdelade avdelningsvis leker “mamma, pappa barn” vid sandlådan:   

 

Fyra flickor och en pojke leker mamma pappa barn i sandlådan. Mamman 

(Maria) står i köket i sandlådan och rör i spaghetti och köttfärssåsen som är en 

skål med sand och pinnar. Karl kommer och ger sig rollen som pappa i leken. 

Han tar genast tag i att parkera familjens cyklar som han kallar för bilar. Han 

sätter sig på en cykel och gör backljud som låter “pip pip pip” när han backar. 

Karl ställer sig sen i köket med Maria [...]. “Mamma ska åka till jobbet” säger 

Maria och rusar mot bilarna. Pappa följer med och visar vilken bil mamma får ta 

och han kör sin egen bil vid sidan av och visar vägen för mamma till jobbet. 
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I det här exemplet observerar vi att Karls roll har makt över Marias roll när han bestämmer 

vilken bil hon får ta samt vilket håll hon ska köra. Karl är utövare av makten och blir ett mer 

överordnat subjekt än Maria som blir det mer undergivna subjektet i den här sekvensen av 

leken. Maria tillåter Karl att ta makten och gör som han säger utan att protestera. Hon utövar 

sin erfarenhet kring att vara den undergivna rollen i det här maktspelet. Reflektioner leder till 

tankar om det här är Marias syn på en mamma som är undergiven pappan och hans roll 

gällande fordon som även matchar Karls agerande och perspektiv på pappor kring samma 

sekvens.  

 

Det blir synligt att subjekten är bekväma och bekanta med de roller som en mamma och en 

pappa har. Karl som är pappa som ska parkera bilarna visar på de egenskaper han uppfattar 

att en pappa har. Mamman i leken lagar köttfärssås vilket tyder på flickans föreställda 

egenskaper av en mamma. Barnen bekräftar sina handlingar och förstärker sin lek genom att 

verbalt redogöra för sin rolls agerande. När mamman uttrycker att hon ska till jobbet 

förmedlar hon sina handlingar till de andra i leken så de vet hur leken fortskrider. En 

reflektion som görs i analysarbetet är synen Karl har på pappors makt i familjen när han visar 

mamman vilken bil hon får använda för att färdas till jobbet. Likaså Karls syn på pappor 

eftersom han tar ansvar över bilarna omedelbart efter att ha trätt in i leken istället för att göra 

något med mamman i leken i köket och vara tillsammans. Bilarna placeras utanför sandlådan 

vilket distanserar pappans och mammans roller ifrån varandra eftersom de inte längre 

befinner sig i samma ”rum”. I sekvensen observeras att det sker ett lekförlopp som förflyttar 

sig över förskolans utomhusgård.  

  

Barnen leker på förskolans utomhusgård i grupperingar där de avdelningsvis har startat varsin 

rollek vid två olika platser på gården. I leken på utomhusgården på förskolan används både 

naturmaterial, fasta material och övriga lösa redskap som rekvisita. Till exempel när barnen 

leker i sandlådan, där sandlådan är ett fast redskap, skålen och sleven de lösa redskapen och 

sanden är naturmaterial som används som rekvisita. Erbjudanden för lek är av ett varierat 

utbud där fasta material korsas med lösa material och naturmaterial. Alla tre kategorier korsas 

till en lek som är utvecklad och som har olika nyanser i sitt flöde. De här materialen är 

redskap som hjälper leken att gå vidare. Redskapen blir vad barnens fantasi benämner dem 

till och ger redskapen roller. Exemplet i rollekarna ovan visar hur redskapen och materialen 

som förskolans utomhusgård erbjuder utnyttjas och används i leken. Sanden i sandlådan blir 

kakor och mat, pinnarna blir spaghetti, cyklarna blir bilar och klätterställningen blir till 

exempel ett kök för bakning. Det är tydligt att barnens fantasi samt erfarenheter kring objekt 

styr leken. Barnens kommunikation med material visas tydligt när barnen kommunicerar vad 

de gör verbalt i leken. När Karl ska backa bilarna är det tydligt visande hur ljuden gör 

objektet till det tänkbara i leken. Karl sätter sig på en cykel som för honom i leken är en bil. 

Det visas tydligt när han backar och gör pip ljud som många större bilar eller andra större 

fordon har. Karl har förmedlat för sig själv och sina kamrater att nu är cykeln inte en cykel 

längre utan det är en bil. 
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6. 4 Sammanfattning 

I följande kapitel har vi valt att göra två teman baserat på resultat och analys vilka är; 

Utomhusmiljöers erbjudanden samt Maktpositioner i och med utomhusmiljöer med 

tillhörande under tematiseringar. Skissen nedan visar vilka belysningspunkter som tillhör 

respektive tema i sammanfattningen.  

 

 

6. 4. 1 Utomhusmiljöers erbjudanden 

Miljön har starka influenser som visas i roller i den lek som utspelar sig på den plats barnen 

befinner sig. I de tre olika miljöerna vi har besökt har vi sett att det spelar stor roll för 

grupperingar och lek beroende på om barnen är på en lekplats utanför förskolan i en skog 

eller på förskolans egen utomhusgård. 

 

Grupperingar i utomhusmiljöer 

Miljön erbjuder barnen möjligheter till lek genom olika scener. Det framkommer genom 

studien att den rekvisita som miljön erbjuder, och kulturella och sociala influenser som finns 

påverkar de grupperingar som barnen gör sinsemellan. Barnen har under studiens gång vistats 

i tre olika miljöer där den totala barngruppen har delat in sig i olika grupperingar inom 

utomhusmiljöerna. På lekplatsen visade det sig att barnen hade en eller två kompisar som de 

hade som sin närmaste. De paren fanns sedan med i ett större sammanhang där majoriteten av 

barnen befann sig på samma punkt, till exempel som på snurran (episod 2). I skogen syntes 

barnen i större utsträckning leka uppdelat mellan pojkar och flickor. På förskolans 

utomhusgård synliggjordes det hur barnen delade in sig avdelningsvis i två grupperingar och 

lekte liknande lekar fast på olika håll ifrån den andra gruppen. 

 

Material i utomhusmiljöer 

Erbjudandet av material på de tre olika platserna var olika. Lekplatsen erbjöd naturmaterial i 

form av sand, buskar och gräs men även tre fasta redskap i form av klätterställning med 

rutschkana, en snurra och en stor kompisgunga (som inte används av barnen). Skogen erbjöd 

större ytor och stor andel naturmaterial som gräs, grus, skog, träd, pinnar, stenar och vatten 

med mera. Barnen använde de stora ytorna som miljön erbjöd och delade in dem i mindre 

“rum” som kulisser med ett större objekt som en central punkt som sluttningen, busken och 

skogsdungen. Naturmiljön och dess ytor skapade scener som uppmanade barnen till rörligare 

lek. Förskolans utomhusgård är redan indelad i “rum” med dess sandlådor, gräsplättar, och 
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asfalt och så vidare. Här erbjöds en kombination av de två tidigare platserna där barn hade 

fasta redskap, naturmiljö samt lösa föremål som de kan ta till som rekvisita för ytterligare 

nyanseringar av lek. Det görs tydligt i exemplet i sandlådan där barnen använder kulissen och 

dess ramar som bas för leken. Pinnar och sand användes som mat och skålar och slevar som 

redskap och rekvisita för att göra sanden och pinnarna till spaghetti och köttfärssås.  

  

Kulturella och sociala influenser i utomhusmiljöer 

Klätterställningen på den kommunala lekplatsen utanför förskolans ramar sågs av barnen 

likna en båt oavsett vilket kön de har. Det behövdes inte mycket för barnen följde med i 

tanken på att kulissen de befann sig i gestaltade en båt. Det tyder på att redskapen har varit en 

båt vid tidigare tillfällen och därmed har en kultur fäst vid sig som förmedlar att här leker 

man båt. När barnen leker i olika gruppkonstellationer tyder på hur platsernas utformning 

skapar scener och roller. Tolkningar tyder på att barnen övar på sina roller. Eftersom barnen 

leker uppdelade pojkar och flickor i naturmiljön tyder det på att platsen medför kulturer som 

barnen normaliserar. De här kulturerna påverkar och styr sedan barnens agerande relaterat till 

könsroller.  

  

Barnens kulturella erfarenheter och sociala influenser påverkar barnens agerande eftersom det 

påverkar deras roller. Det är synligt i studien att det enskilda subjektet som varje barn utgör 

agerar baserat på dess tidigare erfarenheter. Tidigare erfarenheter konstruerar delar av leken 

och i flera episoder påvisas hur subjekten skapar rollernas inställningar till rekvisita som 

används. Barnen som ser vissa fordon som tillhörande till ett kön är en intressant aspekt som 

påvisar hur barnen relaterar redskap till en viss karaktärs roll. Fabian (episod 5) som i 

exemplet på förskolans utomhusgårds klätterställning anknyter sin roll som storebror som 

åker motorcykel. Karl i episod 6 anknyter sin roll som pappa och har ansvar för bilarna, visar 

på hur barnets syn på manliga roller ser ut. Återigen gör sig kulturer i redskapen och 

rekvisitan sig påmind. 

6. 4. 2 Maktpositioner i och med utomhusmiljöer 

I den lek som observerats har maktpositioner haft en central roll på olika sätt över subjekten 

och deras agerande. Även miljön i sig har signalerat styrning över leken i förhållande till hur 

barnen valt att leka fritt. Det verbala språket samt det kroppsliga uttryckta språket har också 

synliggjort maktpositioner som vi valt att belysa under nedanstående rubriker. 

 

Utomhusmiljöns styrning över leken 

På lekplatsen kan det utläsas att miljön har en makt i form av styrning över barnens lek. Det 

är endast de fasta verktygen som används utan inblandning av de naturmaterial som finns till 

förfogande. Kulturerna är så starka att ytterligare rekvisita inte behövs. Barnen i sekvenserna 

pendlar mellan klätterställningen samt snurran och baserar sina lekar med utgångspunkt från 

vad kulisserna erbjuder för tänkbara scener. Naturmiljöns position är relativt svag, barnen 

vistas i den och bildar rum i rummet för att skapa mindre scener för grupprocesser. Däremot 

används inte de naturliga material som rekvisita utan endast som kuliss. Förskolans 

utomhusgård kan utläsas som den starkaste miljön eftersom den har både naturmiljö som 
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kulisser och rekvisita, som till fullo utnyttjas av barnen i deras lek. Barnen skapar rollekar där 

rekvisitan skapas med utgångspunkt av miljöns styrning. 

 

Individens makt över leken i utomhusmiljöer 

I analysen framkommer det att det finns individer som besitter olika positioner av makt i de 

olika grupprocesser som sker. Karl (episod 1) initierar en fantasilek som de andra barnen 

anammar eftersom de bekräftar hans roll som sjökapten, pirat eller liknande gestalt. Han är 

även initiativtagare till att försöka ändra lekens form, dock utan medhåll från de andra barnen 

vilket ger dem en maktposition. De andra barnen har valet att följa initiativtagaren eller inte. 

På lekplatsens snurra (episod 2) är det flickor som är initiativtagare till leken. Pojkarna blir 

stillastående vilket i situationen tyder på att de är osäkra på vilka förväntningar som finns på 

dem baserat på kön. Pojkarna väljer att agera annorlunda än majoriteten av flickorna vid 

snurran som är rörligt aktiva. Annas position är stillasittande och väljer att inte fysiskt 

engagera sig i leken som de andra barnen gör. 

  

I naturmiljön försöker Knut (episod 3) inta en roll i leken som utspelar sig i sluttningen. Ida 

väljer att ignorera och inte lägga märke till Knuts dramatiska entré vilket ger henne en 

maktposition som utnyttjas när hon leder flickorna vidare i leken. I skogsdungen har Anna 

(episod 4) en maktposition som ledare eftersom hon endast behöver använda kroppsspråk för 

att på pojkarna att följa henne. Sven försöker vara initiativtagare men hans position blir 

underordnad Annas då han väljer att följa henne i leken utan att protestera. 

  

I mamma, pappa, barn lekarna som sker på förskolans utomhusgård skapas det en 

maktposition mellan Fabian och förskolläraren (episod 5). Fabian bestämmer 

handlingsföljden för förskollärarens roll som mormor. Förskolläraren innehar en makt över 

Sanna då hon väljer att bortse från de konstateranden hon gör angående mormors rätt att åka 

motorcykel eller inte. När Fabian däremot nekar mormor att åka motorcykel så infinner sig 

förskolläraren i det. Vid sandlådan har Karl (episod 6) en maktposition eftersom hans roll i 

leken som pappa går ut på att ge instruktioner till mamma i leken samt ta kontroll över lekens 

fordon. Maria som spelar mamma i leken har sin maktposition i köket där hon leker oberört 

utan ingripande från Karl. 

  

I alla miljöer blir det tydligt att det är individer som styr leken i mindre gruppkonstellationer. 

Maktpositionerna mellan flickor och pojkar varierar i de olika grupperna. I exemplen 

förekommer det situationer där maktpositionerna baseras på vilket kön som innehar majoritet, 

minoriteten anpassar sig och blir underordnad. I episod 4 förekommer det också situationer 

där en flicka är minoritet men innehar en maktposition över majoritetens kön. 

 

Makt genom verbalt och kroppsligt språk i utomhusmiljöer 

I några av sekvenserna förekommer det inget verbalt språk utan endast kroppsligt som är 

minst lika talande. Maktpositionerna blir i flertalet exempel tydliga genom vad barn tydliggör 

genom att tillexempel ignorera ett annat barn. Barnen kan även med endast tydligt 

kroppsspråk klargöra vilka positioner som gäller. Genom det verbala språket sker det också 

indelningar av positioner och roller av vem som innehar makt över leken. På förskolans 
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utomhusgård blir det synligt genom barnens rollekar där handlingen styrs av barns verbala 

förmåga att förmedla för varandra hur leken sker och hur den ska fortskrida. 
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med studien är som tidigare beskrivet att undersöka vad olika erbjudanden av 

utomhusmiljöer som förekommer i förskolevardagen kan erbjuda barn som subjekt och deras 

roller i den fria leken. Avsikten har varit att studera hur barn agerar beroende på kulturella 

och sociala influenser samt vilka positioner som uppstår mellan barn i relation till olika 

utomhusmiljöer genom det verbala samt kroppsligt uttryckta språket. Med stöd av det 

feministiskt poststrukturalistiska perspektivet med innehållande subjektsteorier samt 

performativa handlingar har relevanta belysningspunkter lyfts fram.  Analys kommer i det här 

kapitlets två teman (Miljöns erbjudanden och Maktpositioner) att kopplas till den tidigare 

forskningen och slutligen besvara den här studiens forskningsfrågor:  

 Hur konstrueras flickors och pojkars positioner och roller i tre olika 

utomhusmiljöer i förskolevardagen?  

 

 Vilka konstruktioner skapar lekplatsen, naturmiljöer och förskolans utomhusgård 

för barns fria lek i de sekvenser som vi observerat? 

 

 Hur agerar flickor och pojkar som subjekt i relation till varandra i fri lek utomhus? 

7. 1 Utomhusmiljöns erbjudanden 

Det sker grupperingar bland barnen i leken och synliggör olika uppdelningar beroende på den 

miljö barnen vistats i. Vid lek på den kommunala lekplatsen hade barnen en eller två 

kompisar som sin närmsta men befann sig även i en större grupp med andra barn, vilket 

skapade mindre grupperingar inom den större gruppen. Mårtensson (2004) lyfter det 

kompetenta barnet på lekplatser utanför förskolans ramar likt den som ingick i studien. 

Mårtensson påpekar att barn kan använda lekplatsen och öva på sociala samspel och 

kommunikativa förmågor utan att oroa sig för förskolans styrda regler. Genom att jämföra 

grupperingarna på lekplatsen emot de grupperingar som skapades på förskolans utomhusgård 

skapades det intressanta diskussionsämnen för oss. Alla barnen lekte vid redskapen på 

lekplatsen men på förskolans utomhusgård delade de in sig avdelningsvis i rollekar. Det fanns 

därmed begränsningar i hur barnen valde att använda miljön som rekvisita, barnen valde scen 

till lek baserat på gruppkonstellationer. Mårtensson (2013) skriver att förskolans 

utomhusgård och dess utformning har en betydelse för kommunikativa processer och sociala 

samspel för barn. Miljöernas olika erbjudanden i observationerna skapade därmed olika 

utgångar för hur barnens grupper bildades i den fria leken samt vilka kommunikativa 

processer som uppkom. Eidevald (2009) belyser att språkyttringar är något som formas av de 

kulturella sammanhang som samhället använder för att forma vad som anses vara 

“pojkaktigt” och “flickaktigt”. Eriksson Bergström (2013) belyser forskning som visar 

tendenser till hur barn väljer sin lekkamrat. Faktorer som tidigare gemensamma erfarenheter, 

förhandlingsstrategier och ålder på barnet är bland annat något som styr. En förståelse till det 

här är att grupperingar på förskolans utomhusgård baseras på gemensamma kulturer i 

avdelningarnas uppdelningar. Barnen använder olika kulturer i leken och väljer därmed bort 

barn från andra avdelningar som inte ingår i samma kulturella sammanhang, samt inte har 

samma relation till tidigare erfarenheter. Enligt Butler (1999) krävs repetition för att bli säker 
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i sin identifikation och könsroll. När barnen kommer till en lekplats utanför förskolans 

gränser innehar redskapen inte samma kulturer som de enskilda grupperna känner till och 

därmed bildas nya grupprocesser. Med andra ord liknas det resultatet vi har fått fram av 

analysen kring att tidigare erfarenheter har betydande i grupperingar och för de roller barnen 

intar. På förskolans utomhusgård har barnen troligtvis en vana av att vara utomhus i den 

grupp som avdelningen erbjuder eftersom båda avdelningar sannolikt inte är ute samtidigt 

alla gånger. Det är scener de är vana vid och repeterar roller när de grupperar sig inom den 

här miljön. De är alltså vana vid att leka tillsammans vid det här tillfället i den här miljön och 

fortsätter därmed med det här mönstret under våra observationer. På lekplatsen utanför 

förskolans ramar tar barnen trygghet i ett eller två barn som sina närmaste men övar som 

Mårtensson (2004) påpekade på sina kommunikativa processer i större grupper med andra 

barn. 

 

När barnen var i naturmiljön observerades att barnen delade upp sig i grupper av pojkar för 

sig och flickor för sig. Knut (episod 3) gjorde ett försök i att vara deltagande i flickornas lek 

runt busken i sluttningen. Efter Knuts hopp ut i sluttningen fick han inget gensvar av 

flickorna som inte ger honom någon uppmärksamhet, han blir bestraffad genom ignorering. 

Butler (1999) menar att omgivningen ofta bestraffar den som avviker från rollers 

förväntningar. Knut ses sedan tillsammans med andra pojkar för att förstärka sin roll då han 

inte fick något gensvar i leken med flickorna. Som Waller (2010) belyser engagerar lekarna i 

naturmiljö både flickor och pojkar. Författaren påpekar även att det är pojkar som väljer att 

exkludera flickorna ur de grupperingar de gjort. Dock tolkar vi det som motsatsen i den här 

observationen eftersom det är flickorna i situationen som exkluderar Knut. Det feministiska 

poststrukturalistiska perspektivet framhäver att det finns förväntningar på individer och som 

ger antydningar till hur de bör agera som ges uttryck i språk och handlingar vilket kan skapa 

begränsningar (Lenz Taguchi, 2014). De områden som skapas definierar skillnader i vad som 

anses vara rätt eller fel. Eidevald (2009) belyser dock att det är ytterst komplicerat då 

situationer kan vara olika och gå in i varandra. Det finns därmed inte en situation som anses 

vara “sanning”. Vi belyser därmed att varken Wallers (2010) eller vårt resultat om 

exkludering och vilket kön som utför det kan ses som en sanning. 

 

De tre olika miljöerna konstruerade olika scener samt rekvisita till barnen. I skogens miljö 

fanns inga redskap tillgodo som på lekplatsen och på förskolans utomhusgård. Dock fanns 

lösa föremål som pinnar och stenar som Canning (2010) belyser är av vikt för nyanserad lek. 

Eriksson Bergström (2013) påpekar att miljön inte har några förväntningar på barn i relation 

till lek av pojke och flicka utan belyser att det är människans egna kulturella inflytanden som 

gör att barn agerar på vissa sätt. Affordance är ett begrepp som har belysts i flera av de 

tidigare avsnitten i den tidigare forskningen. Begreppet synliggör kommunikationen och 

samspelet mellan barnets fantasi och miljöns möjligheter till lek. Vi ser däremot hur barnen 

konstruerar roller i sluttningen i naturmiljön där barnen vistades. Likaså hur klätterställningen 

på lekplatsen blir en båt och hur pinnarna på förskolans utomhusgård blir spaghetti som en 

del av barnens rekvisita för repetition av roller. Med hjälp av begreppet performativa 

handlingar (Butler, 1988) kan vi förstå hur barnen skapar scener där lek utspelar sig liknande 

“rum i rummen”. Det är intressant för oss hur de här rummen skapas i relation till kön. Att 
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barnen i naturmiljön leker i grupperingar som delar in dem i pojkar och flickor trots att det 

inte finns förutbestämda redskap. Som Holmes och Procaccino (2007) nämner är barns val av 

aktivitet komplext så att endast ha affordance som utgångspunkt för att bidra till svar anser vi 

vara ett vagt resonemang. Det feministiskt poststrukturalistiska perspektivet inkluderar 

subjektsteorier som belyser hur individen påverkas av kulturella influenser.  Vi anser även att 

performativa handlingar där barns könsroller skapas genom repetition av roller samt genom 

identifikation med kulturella erfarenheter, är en bättre infallsvinkel än affordance för att 

försöka förstå hur barn hanterar det olika utomhusmiljöer erbjuder.  

 

Holmes och Procaccino (2007) får fram intressanta resultat i sin studie som visar i vilken 

utsträckning barn använder material på utomhusgården i förskolan. De visar att cyklar och 

bilar används i större utsträckning av pojkar än flickor. Sandlådan blir dock flickornas arena 

enligt författarna. Det finns samband till Holmes och Procaccinos resultat när Karl och Maria 

observeras leka i sandlådan (episod 6). Karl gör entré i leken och tar genast hand om 

cyklarna, när Maria ska använda dem blir hon tillsagd hur hon ska göra för att använda dem. I 

sandlådan finns även tre flickor och en pojke vilket stärker resultatet om att sandlådan är 

flickornas arena men cyklarna är det som pojkarna rår över. Det finns ramar bestämda av 

samhällets normer vilka skapar förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt (Eidevald, 

2009). Eftersom resultatet som Holmes och Procaccino belyser återspeglas i den här studiens 

resultat kan vi anta att det finns dolda könsnormer som styr barnens val av aktivering i 

utomhusmiljöerna. 

7. 2 Maktpositioner 

Den styrning som miljön har över barns lek baseras på redskapen och materialens påverkan 

på leken. Mårtensson (2004) belyser att redskap har olika stark inverkan över hur de ska 

användas i barns lek. Lekplatsen blir förklarad av författaren som att ha mindre makt över 

barns lek eftersom det är de kulturella erfarenheter barn placerar på platsen som är det 

avgörande. Författaren belyser att förskolans utomhusgård sätter gränser då det finns regler 

och styrning kring användandet av redskap. Observationerna tillhörande den här studien 

motsätter Mårtenssons resultat eftersom redskapen på lekplatsen konturerade styrda lekar. 

Redskapen hade starka anknytningar till föreställningar. Barnen pendlade mellan lekplatsens 

klätterställning samt snurran (episod 1). Barnen lekte endast med de fasta redskap som 

lekplatsen erbjöd och inga naturmaterial som fanns tillgängliga i den miljö vi befann oss i 

användes som rekvisita till leken. I naturmiljön bildade barnen “rum i rummet” men använde 

tillsynes relativt lite naturmaterial som tillgång till den fria leken. Däremot skapade 

förskolans utomhusgård en arena för barnen att kombinera fasta redskap med naturmaterial 

för att skapa rollekar i större omfång. Mårtensson (2013) belyser vikten av att barns lek ska 

kunna förflytta sig mellan platser och förklarar att rollek kan fortskrida genom flera områden 

på utomhusgården och Canning (2010) förstärker vikten av att leka på platser flera gånger. 

Det är något som skapat reflektioner i relation till den här studiens observationer. Utdragen 

synliggör att barnens rollekar är starka på förskolans utomhusgård eftersom barnen behåller 

sina roller konstant vilket vi kopplar till det Butler (1999) belyser om barns upprätthållande 

av könsroller. Barnen rör sig mellan den fasta basen vilka är klätterställningen och sandlådan 
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men förflyttar sig till andra platser när de leker att de ska till skolan eller jobbet. Det är en av 

anledningarna till att miljön får en stark roll i barns lek. 

 

Eriksson Bergström (2013) poängterar att barn väljer lekar och material baserat på 

erfarenheter och att barn ofta söker sig till redskap som är färdiga, som redan innehar roller 

eller formar tydliga kulisser istället för naturliga miljöer som är öppnare för barns fantasi. Det 

kan vara en ytterligare anledning till att lekplatsen som miljö för barns fria lek uppfattas som 

en plats med mer styrning än naturmiljön och förskolans utomhusgård. Naturen är enligt 

Änggård (2012) av otämjd karaktär och därför ställer naturmiljön stora krav på barns fantasi. 

På förskolans utomhusgård blandades användning av fasta redskap och naturmaterial. Det 

skapades enligt oss en arena som kombinerade barns erfarenhetsväldar med fri fantasi och 

tolkning relaterat till naturmaterial som rekvisita. 

 

Likt Eriksson Bergström (2013) skriver Olausson (2012) att barns lekar inte styrs av 

könstillhörighet utan framhäver att de är de automatiserade normerna kring kön som styr hur 

barns lekar tar form. Därmed görs det synligt att det som skapar styrning i miljöer grundar sig 

i de erfarenhetsvärldar barn innehar och speglar de normativa föreställningar som florerar i 

samhället och präglar individer i alla vardagens aktiviteter. Feministisk poststrukturalism 

(Lenz Taguchi, 2014) synliggör även de här aspekterna som centrala. 

 

Det synliggörs antydningar till att makten varierar mellan subjekt och könstillhörigheter i den 

fria leken i alla besökta utomhusmiljöer. Även graden av makt är aspekter som varierar 

bundet till de grupprocesser som sker. På lekplatsens klätterställning synliggörs det att makt 

kan uppstå genom att vara initiativtagare till fantasilek, men makten är beroende av gruppen 

och om gruppen väljer att följa initiativtagaren (Lenz Taguchi, 2004). Karl (episod 1) fick en 

maktposition av att initiera båtleken och försökte även förändra lekens form, men då valde 

gruppen att inte följa och därmed fick gruppen en maktposition och straffade Karl och hans 

försök till ytterligare nyanserad lek. Det uppstår makt i enskilda subjekt, makten synliggörs 

dock i de grupprocesser som sker mellan subjekten (Lenz Taguchi, 2004). Makten är enligt 

oss något föränderligt där subjektet och gruppen är variabler som behöver varandra för att 

existera. 

 

Genom subjektsteori går det att förstå varierade utomhusmiljöers erbjudanden till barns lek, 

genom de meningar som uppstår baserat på de kulturella och sociala influenser i olika 

miljöer. Miljön innehar en styrning genom de samhällsnormer om vad som är manligt och 

kvinnligt (Lenz Taguchi, 2014). På lekplatsens snurra synliggörs flickor som initiativtagare 

till en lek som lockar flertalet barn att ansluta sig och delta. Att vara initiativtagare är inte en 

aspekt som kan kopplas till att vara feminint eller maskulint, det är något vi kopplar direkt till 

enskilda subjekt. Enskilda subjekts agerande baseras på vilka förväntningar som finns på 

respektive könstillhörighet enligt Lenz Taguchi (2004). Vid snurran (episod 2) blev pojkarna 

stillastående för att invänta förståelse över vilka förväntningar som fanns på dem. Flickorna 

var en majoritet vilket gav dem en maktposition. Återigen kopplar vi de skillnader som 

uppstår till de olika grupptillhörigheter barnen har. När Anna satt stilla på snurran gav det 

henne en maktposition ur ett individperspektiv då hon verkar helt oberörd av att hennes 
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beteende skiljer sig från de andra barnens. Vi uppfattar att det biologiska könet har betydelse 

för hur barnen agerar i sin lek baserat på erfarenheter och kulturella normer. Respektive 

könstillhörighet innehar därmed normer vilket vi kopplar till det feministiska 

poststrukturalistiska perspektivet. Pojkarna verkar inte veta vad som förväntas av dem tills de 

börjar putta fart på snurran, de tar därmed till fysisk ansträngning. Det kan vara en möjlighet 

att pojkarna anser att det passar deras roll bättre istället för att sitta ned och bli snurrade som 

majoriteten av flickorna väljer.  

 

I naturmiljön uppkommer maktpositioner som observeras trots det verbala språkets 

uteblivning. Ida (episod 3) som väljer att inte uppmärksamma Knut har en maktposition över 

vem som får vara med i leken och därmed även lekens vara eller icke-vara. Ida innehar också 

en maktposition över de andra flickorna som väljer att följa henne och även de låter bli att 

uppmärksamma Knut. Det skapas skillnader mellan könen baserat på barnens 

grupptillhörighet. Hur barn bör förhålla sig i leken är relaterat till kompis och plats (Lenz 

Taguchi, 2014). I relation till det kan vi utläsa en kontextuell betydelse av att flickorna hade 

en grupptillhörighet de inte var beredda att avbryta för att inkludera en ytterligare individ till 

leken. Knut väljer att söka tillhörighet med andra pojkar istället för att försöka skapa 

delaktighet i den lek som utspelar sig mellan flickorna. Därmed synliggörs att kön har en 

betydelse för hur gruppkonstellationerna sker under vistelsen i naturmiljön. Språket är det 

som förmedlar hur barn ser och förstår varandra (Lenz Taguchi, 2004). Det kroppsligt 

yttrande språket har i situationen en makt då det inte behövs verbala ord för flickorna för att 

förklara att de vill leka tillsammans. Även Anna (episod 4) innehar en maktposition endast 

genom att använda sig av det kroppsliga språket. Hon leker dock med två pojkar som väljer 

att underordna sig henne och vi kan observera att det inte är det biologiska könet i sig som 

innehar den avgörande makten, utan att det är en individuell kontext bunden till tid och rum 

och könsroller som är väsentligt. Likt Lenz Taguchi (2004) är makten något som subjektet i 

den här situationen skapat och sedan får uttryck i en gruppkonstellation som den är beroende 

av. 

 

Pedagogen har enligt tidigare forskning en viktig roll för barnen och deras lek. Blanchet-

Cohen och Elliot (2011) visar i sin studie hur pedagogerna belyser hur viktigt de anser att det 

är att de vistas ute med barnen. De påpekar att det är där de bland annat skapar relationer till 

barn. Lekar ter sig i olika former vilket ställer krav på pedagogen vid medverkan. I studien 

observerar vi hur förskolläraren (episod 5) medverkar i en rollek där hon spelar mormor. Här 

synliggörs en tydlig samverkan mellan barn och en aktiv förskollärare i leken. Flera 

pedagoger inte ser hur barnen skapar ett rum för lärande när de är utomhus påpekar 

Szczepanski (2008). Dock är förskolläraren i den här studien aktiv och uppmuntrar till 

aktivitet och eventuellt lärande hos barnen där de använder klätterställningen som ett rum för 

aktiviteten. Det är bland annat är pedagogens inställning och egna värderingar i relation till 

utomhusmiljö som påverkar leken förmedlar Waite (2011). Författaren belyser att lekarna 

som styrs av barnens egna initiativ engagerar barnen mer än de aktiviteter som pedagogerna 

styr över. Eidevald (2009) påpekar att observationer av lek där pedagoger varit medverkande 

tyder på att leken styrs av pedagogerna i riktning mot deras önskade mål. Författaren menar 

även att pedagogers inverkan i lekar stör barnens lärprocesser. De är synligt att det även finns 
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en ovilja bland kvinnliga pedagoger kring att delta i barns lek då de anser att de stör 

(Kendrick, Hernandez-Reif, Hudson, Jeon och Horton, 2012).  Även Engdahl (2014) påpekar 

att det endast är de manliga pedagogerna som spelar fotboll med barnen. Förskolläraren i 

episod 5 är kvinna och ingår i en rollek där barnen styr under den största delen av tiden i 

leken. Mormor tillåts ha ett visst inflytande över sig själv men låter barnen ha mest inflytande 

över lekens styrning. Därmed synliggörs motsatser i hur en engagerad pedagog beter sig i 

leken baserat på de observationer den här studien grundar sig i jämfört med de som till 

exempel Eidevald (2009) gjort. Enligt våra tolkningar har förskolläraren inte styrt leken, hon 

har deltagit i den och hängivit sig till barnens styrning av hennes roll som mormor med vissa 

undantag. Episod 5 belyser att det finns en makthierarki mellan förskolläraren, Fabian och 

Sanna. Fabian uttrycker verbalt hur han tycker att mormor ska agera och hon väljer att 

underordna sig genom att följa instruktionerna Fabian ger. När däremot Sanna som även ger 

mormor verbala befallningar agerar mormor inte efter instruktionerna hon får av Sanna. Den 

makt som utspelar sig uppkommer från subjekten själva. Makten produceras kring enskilda 

individer som ingick i gruppen och de roller de innehar. För oss som observatörer blev det 

synligt att de olika subjektspositionerna gavs olika hierarkiska positioner (Butler, 1999) kring 

makt i leken. Det hände dock troligen omedvetet för subjekten i leken eftersom det är något 

som sker automatiskt utan verbaltspråk. 

 

I “mamma, pappa, barn” leken som utspelar sig i sandlådan intar Karl (episod 6) som spelar 

pappa en maktposition över lekens fordon. Karl ger verbala instruktioner till Maria som 

spelar mamma över hur användandet av fordonet ska gå till. Pojken avspeglar de erfarenheter 

som han har kring den makt en pappa i hans erfarenhetsvärld har i sin roll. Flickan låter sig 

underordnas då hon väljer att vara mottaglig för de instruktioner som han ger och har i sin 

tur en eventuell bild av en mamma som underordnad, det baserat på egna erfarenheter. 

Jørgensen (2014) skriver att kulturella normer ärvs från generation till generation. Det kan 

vara en anledning till att barnens roller formar sig enligt vad vi anser vara normativa 

stereotyper av föräldraroller. Butler (1988) menar även att roller repeteras för att skapa en 

identifikation med den förväntade könstillhörigheten. Vi kan även dra paralleller till det 

Eriksson Bergström (2013) skriver om att barns val av lekar synliggör vad barn bär med sig 

från tidigare erfarenheter. Barnen som subjekt identifierar sig och gestaltar de föreställningar 

som florerar i den samhälleliga vardagen. Uppfattningen av hur en “mamma, pappa, barn” lek 

ska gå till verkar i exemplet implementerad hos barnen eftersom de inte ifrågasätter de 

maktpositioner som uppstår. Vi kan även utläsa betydelsen av tid och rum, då samma subjekt 

i en annan miljö hade haft helt olika maktpositioner i förhållande till redskap och varandra. 

 

7. 3 Avslutande resultat 

I relation till studiens första forskningsfråga har det framkommit att det konstrueras 

grupperingar bland barnen i alla tre utomhusmiljöer. Det skapades större grupperingar på 

lekplatsen samtidigt som barnen hade sin närmsta vän. Barnen konstruerade mindre grupper i 

ett större sammanhang. I naturmiljön lekte barnen i större uträckning uppdelade mellan 

pojkar och flickor. På förskolans utomhusgård lekte barnen uppdelade avdelningsvis. I alla 

miljöer gavs barnen positioner baserat på deras rollers förväntningar. Rollernas position 

synliggjorde teman och relationer som barnen kunde relatera och som de fortsatte att repetera 
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i alla tre utomhusmiljöer. Positioner har också konstruerats baserat på miljöns styrning och 

vad den erbjudit för material. I positionerna som konstruerats mellan barnen och miljön 

framkom det stark och svag makt samt hierarkiska ordningar vilket blir ytterligare belyser i 

relation till de övriga två forskningsfrågorna.  

Den andra forskningsfrågan tydliggör att de tre olika miljöerna konstruerade olika scener 

samt rekvisita som barnen hade till förfogande i leken. På lekplatsen användes en 

klätterställning och snurra under hela besöket. De naturmaterial som fanns på platsen var inte 

integrerat i leken. I naturmiljön fanns endast naturmaterial till förfogande barnen använde 

dock inte lösa föremål utan fokuserade sin lek på att skapa ”rum i rummet”. På förskolans 

utomhusgård konstruerades synliga scener för barnen vid klätterställningen och sandlådan. 

Barnen använde de fasta redskapen som kuliss för deras rollekar. Barnen använde även lösa 

redskap och naturmaterial som sand och pinnar för ytterligare rekvisita för att förstärka det 

rollerna utövade. Därmed blev det synligt att förskolan utomhusmiljö erbjöd ett varierat 

utbud av miljö och redskap vilket gav leken en bred dynamik där det skapades rörliga 

lekförlopp. Lekplatsen var den utomhusmiljö som påvisade mest styrning eftersom 

klätterställningen och snurran verkade inneha stark styrning på hur barnen ska använda dem.  

I förhållande till den tredje forskningsfrågan fann vi att i de tre utomhusmiljöerna framkom 

positioner bland barnen.  Positionerna synliggjorde vilken makt och hierarkier som varierade 

mellan subjekt och könstillhörighet i den fria leken.  Som initiativtagare till en lek som en del 

av gruppen kunde relatera till gjorde att en maktposition synliggjordes för oss som 

observatörer. Dock kunde vi se hur subjektet var beroende av gruppen för att fortsätta förfoga 

över makten. Grupper och subjekt bestraffade varandra genom ignorans när de klev utanför 

förväntade ageranden i rollernas dramatiseringar. Det framgår även bestraffningar relaterat 

till könstillhörighet där subjekten förväntas agera som de kulturella och sociala influenserna 

påvisar att de bör. Utövar rollen inte de här förväntningarna i leken sker en bestraffning och 

rollerna återgår till de normativa eller hittar ett nytt lekförlopp baserat på till exempel 

könstillhörighet. På förskolans utomhusgård skapades hierarkiska positioner där det tydligt 

synliggjordes vilka som var dominanta samt undergivna och hade mer eller mindre makt i 

den hierarkiska ordningen.  

 

  



 
 

40 
 

8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I det här kapitlet kommer centrala delar från studiens resultat att sammanfattas i relation till 

syfte och forskningsfrågor samt relateras till studiens inledande argument. 

 

8. 1 Studiens belysningspunkter 

Flickors och pojkars positioner och roller visade sig i tre olika utomhusmiljöer i 

förskolevardagen. Baserat på kulturella och sociala influenser synliggjordes det i 

utomhusmiljöerna hur barnen relaterade till tidigare erfarenheter. Det för att ha möjlighet att 

konstruera och upprätthålla sina roller och tillhörande könspositioner. Flickor och pojkar som 

subjekt i relation till varandra i fri lek utomhus påverkas av de roller som upprätthålls. 

Maktpositioner utspelas och hierarkier synliggörs i de grupper som barnen delar in sig i när 

de vistas i de tre olika utomhusmiljöerna.  

De erbjudanden som skapats på förskolans utomhusgård, lekplatsen och naturmiljöer för barn 

i deras fria lek har synliggjorts i de sekvenser som vi observerat. Utomhusmiljöerna i relation 

till subjekt och deras tidigare sociala erfarenheter konstruerar olika kulisser och scener för de 

roller som barnen skapar och repeterar i leken. De olika miljöerna har haft olika stark 

inverkan i sin styrning över barns fria lek. En orsak till det kan vara att utomhusmiljöerna 

erbjuder olika mängd samt form av rekvisita för barnen vilket skapar olika krav av barnen för 

att upprätthålla sina roller. De tre olika utomhusmiljöerna har innehållit olika erbjudanden 

vilket skapat en variation för vad barn konstruerar i den fria leken.  Studien har synliggjort att 

öppna ytor bidrar till rörliga lekförlopp där barns roller kan förflytta sig mellan scener och 

kulisser.  

Den här studien inleddes med att poängtera hur Mamma Mu som ko vill göra något 

banbrytande för en ko, vilket är att gunga. Resultatet i det här examensarbetet synliggör hur 

barn intar roller baserat på vad de är förväntade att göra. Intar barnen en roll med en oväntad 

handlingsrepertoar blir subjektet bestraffat genom ifrågasättning precis som Mamma Mu blev 

av Kråkan. Därmed kan vi dra slutsatsen att förväntningar på kön är starka och genomsyrar 

barn i förskolans verksamhet. Vi anser att ständig reflektion över miljöers erbjudanden och 

påverkan över barns lek är centralt för alla verksamma aktörer i förskolan.  

 

Det feministiskt poststrukturalistiska perspektivet med innehållande subjektsteorier samt 

performativa handlingar har bidragit till att synliggöra vad olika konstruktioner av 

utomhusmiljöer erbjudit barn som subjekt och deras roller i den fria leken. Den teoretiska 

utgångspunkten har även bidragit till att studera hur barn agerat beroende på kulturella och 

sociala influenser samt vilka positioner som uppstått mellan barn i relation till olika 

utomhusmiljöer. På grund av den teoretiska utgångspunkten har vi funnit resultat som 

överraskat oss. Vi har tagit del av nya aspekter och fått nya infallsvinklar samt insett hur 

ingående den teoretiska utgångspunkten kan belysa barns könsroller i den fria leken.  

8. 2 Metoddiskussion 

Metoden för den här studien har varit relevant för det syfte som varit utgångspunkten. Vi 

problematiserade de etiska dilemman som kunde uppstå med att filma barn innan 
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undersökningen genomfördes. Eftersom vi valde observation genom videofilmning fanns 

möjlighet för en djupare analys vilket har varit värdefullt för att fånga samtal och händelser 

som skett mellan barn i de tre olika miljöerna. De etiska dilemman vi ställde oss 

problematiserande till i relation till metoden blev inget hinder eftersom vi fick samtliga barns 

vårdnadshavares samtycke till barnens deltagande i studien. Inget barn verkade negativt 

påverkad av filmningen och vår närvaro vilket även skapade positiva grunder för studiens 

metod. Vi ansåg att det feministiskt poststrukturalistiska perspektivet var högst relevant för 

studien och eftersom det var ett nytt perspektiv för oss har vi även tagit del av flertalet 

lärdommar på vägen genom analys och resultat.  

8. 3 Fortsatt forskning 

Studiens utsträckning är begränsad men har en stor relevans för det fält som förskollärare 

ingår i. Fortsatt forskning med den här studien som utgångspunkt har flera vägar att ta. 

Intressanta aspekter som studien har tagit upp men som inte varit relevanta till syfte och 

forskningsfrågor kan ligga till grund för fortsatta studier och analyser. En intressant aspekt 

för fortsatt analys är hur förskolläraren som medverkar i episod 5 och episod 6 interagerar 

med barnen. Förskolläraren intar en roll i en lek och utövar maktpositioner inom den roll hon 

har konstruerat. Blanchet-Cohen och Elliot (2011) belyser att pedagoger inom förskola bör 

vara uppmärksamma på barns lek och vikten av samverkan mellan pedagog och barn. 

Förskolläraren (episod 5) som deltagande på förskolans utomhusgård ingår i en rollek med en 

av avdelningarnas barn. De här barnen tillhör den avdelningen som hon själv arbetar på. Vi 

kan i det här skedet endast anta tolkningar kring det. Här ingår kulturella relationer mellan 

subjekten som belyst tidigare. Leken kan ha startat som en konsekvens av tidigare lekar och 

därför har förskolläraren valt att delta i leken igen då hon har en igenkännande roll både för 

henne och för barnen. Hade förskolläraren dock valt att ingå i en rollek med barnen från den 

andra avdelningen hade hon bidragit till en mer gränsöverskridande lek i förhållande till det 

som sker i observationen i relation till gruppförhållanden. Vi ställer oss undrande till om de 

grupperingar som finns på förskolans utomhusgård mellan avdelningarna hade funnits om 

pedagogen valt att ingå i den andra gruppens lek eller om gruppkonstellationerna hade sett 

helt annorlunda ut. Det intressanta som är värt en fortsatt analys är varför hon interagerar med 

de barn som hör till den avdelningen som hon arbetar på. Varför väljer inte förskolläraren att 

skapa en fördjupad repertoar med de barn som tillhör den avdelningen som hon inte vistas på 

dagligen? För en mer omfattande studie med högre generaliserbarhet hade studiens 

medverkanden varit fler samt att barnen och pedagogerna hade observerats under fler 

tillfällen vid de olika miljöerna. 
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10. BILAGOR 

Bilaga 1. Samtyckes blankett 

 

Hej, 

Vi heter Anngelica och Felicia. Vi studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Halmstad. Just nu ska vi genomföra vårt examensarbete som handlar om att 

undersöka barns fria lek i olika utomhusmiljöer. Det vi är intresserade av att studera är hur 

den fria leken kommer till uttryck i relation till olika genusaspekter i tre olika 

utomhusmiljöer. Vi vill därför filma barn och pedagoger i utomhusmiljön i tre olika miljöer 

som är förskolans utegård, en kommunal lekplats och skogen vid Prins Bertils stig. Även om 

barnen dokumenteras med video kommer de inte att analyseras utifrån personliga eller 

familjeaspekter. Vi är endast ur ett genusperspektiv intresserade av barnens aktiviteter och 

interaktion i grupp med andra barn samt med pedagogerna. Under tre tillfällen (som nämnda 

ovan) kommer vi att besöka ditt barns förskola. Dessa tider planeras in så att de passar 

verksamhetens dagliga rutiner. Tiderna för utflykterna/dokumentationen kommer visas upp 

innan de genomförs. Medverkan i studien är frivillig och om du ger ditt medgivande men 

ångrar dig får du och ditt barn avbryta deltagandet när som helst. Vi kommer att använda två 

kameror för videoinspelning för att noggrant kunna dokumentera leken som sker i 

utomhusmiljöerna.  

I vår forskning följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att vårdnadshavare till de 

barn som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda 

för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på 

obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt 

att utomstående inte kan identifiera dessa barn i den text som kommer att utgöra vårt 

examensarbete. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om barnen endast 

kommer användas för forskningsändamål och efter analys av materialet vi samlat in kommer 

det att raderas.  

VILL DU VETA MER KONTAKTA:  

Anngelica Nyberg på mobil: 07066 74002 alt. annnyb12@student.hh.se 

Felicia Manni på mobil: 0702 0733931 alt. feldan12@student.hh.se 

 

Det går även bra att kontakta vår handledare på Halmstad Högskola:  

Kristina Holmberg: 035 16 79 25 alt. Kristina.Holmberg@hh.se   
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TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

____________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 
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Bilaga 2. Lekplatsen 

  

Episod 1  

Episod 2 
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Bilaga 3. Naturmiljön 

  

Episod 3 

Episod 4 
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Bilaga 4. Förskolans utomhusgård  

 

 

 

 

Episod 5 

Episod 6 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anngelica Nyberg

Felicia Manni


