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Inledning 
Vi har sett en stor brist i vårt eget pedagogiska arbete - att jämställdhetsarbetet mer eller mindre 

försvinner i utomhusmiljö. Det verkar finnas en tro på att allt förbättras bara genom att vi 

befinner oss utomhus, på gården eller uteplatsen. Den betraktas som en sfär där vi inte behöver 

utöva jämställdhetsarbete såsom vi gör i läromiljön inomhus. Vi bestämde oss därför för att ta 

reda på ifall detta är något som även andra pedagoger upplever. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att genom observationer av verksamheter och intervjuer med 

pedagoger belysa deras egen uppfattning av ifall de tror sig göra någon skillnad i sitt genus- 

och jämställdhetsarbete utomhus jämfört med inomhus. 

 

Metod 
Detta arbete är en kvalitativ undersökning. För att få en så heltäckande bild som möjligt av det 

vi studerat har vi valt att använda oss av två olika metoder, observationer och intervjuer, för att 

samla information och få underlag att förstå och tolka de beteenden och interaktioner som vi 

sett. 

 

Resultat 
I vår studie ser vi tydliga exempel på att pojkar och flickor behandlas olika. I synnerhet är det 

några situationer där pedagogerna agerat särbehandlande utan att någon större vikt läggs vid att 

det skulle ha direkta konsekvenser, vilket för barnen blir en konstant pågående påminnelse om 

deras könstillhörighet, utan att den har någon anknytning till någonting. Vi ser även att 

jämställdhetsarbetet skiljer sig åt ute och inne. Utemiljön beskrivs som fri på ett annat sätt än 

innemiljön, barnen kan välja mer själva och alla vill delta i leken. Upplevelsen av utemiljön 

som automatiskt mer jämställd och tillgänglig för alla gör att metoder för att undvika stereotypa 

mönster mestadels används inne. En av de tydligaste punkterna som uttrycks under samtalen 

med pedagogerna är att utomhus, där miljön upplevs som friare och mer tillgänglig, behövs det 

inte arbetas lika tydligt med jämställdhetsarbetet. Vi strävar också efter att kunna 

problematisera och sätta de resultat vi får fram i relation till den teoretiska ram som använts, i 

detta fall sociokulturellt perspektiv. Förklaringar till varför den rådande uppfattningen om att 

utomhusmiljön är mer könsneutral tas upp och slutligen ges förslag på didaktiska konsekvenser 

om hur arbetet skulle kunna läggas upp i framtiden för att förbättra medvetenheten ute på 

förskolegården. 

  



 

Förord 
Vi är två studenter vid sektionen för förskollärarutbildning på Högskolan i Borås. Under 

utbildningen har genus och jämställdhetsarbete varit ett av våra stora intressen, vilket har lett 

oss till att undersöka den pedagogiska utemiljön i förskolan samt vilken betydelse pedagogernas 

inställning har för barnens möjligheter till lärande. Syftet med vår studie är att fokusera på 

betydelsen av den förmodat könsneutrala miljön i förskolan på gården, som kan bli en aning 

bortglömd. Vi har gemensamt fattat beslut och tagit ansvar för utförandet av denna studie. Det 

har bidragit till bådas lärande att kunna ta del av varandras tankar och synpunkter och dra nytta 

av dessa under arbetets gång och i dess slutfas. 

 

Vi vill tacka våra nära och kära för stöd, inspiration och uppmuntran under dessa intensiva 

månader. Tack till vår handledare Richard Baldwin för ovärderlig hjälp, många goda råd och 

din imponerande snabbhet i att svara på mail. Tack också till alla föräldrar som tyckte att det 

var så självklart att låta oss observera era barn. 

 

Vårt största tack till går till våra informanter för att ni lät oss observera ert arbete och diskutera 

detta tillsammans med er. Vi hoppas att vi har kunnat göra era åsikter rättvisa! 

 

Och bebis i magen, tack för att du stannade där tills vi hann skriva färdigt. 

 

Göteborg, januari 2016 

Cicci & Mimi 
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1. Inledning 
Vi har båda under lång tid intresserat oss för på vilket sätt flickor och pojkar på grund av sitt 

kön eventuellt blir olika bemötta i den dagliga miljön på förskolan. Under den utbildning som 

vi har gått och som nu lider mot sitt slut - Förskollärarprogram för pedagogiskt verksamma - 

har vi fått både mer kunskap och fler funderingar i ämnet. Vi hoppas att denna fördjupade 

kunskap har hjälpt oss att bli bättre på att möta barnen personligt, men ju mer vi har analyserat 

oss själva ser vi en stor brist - att jämställdhetsarbetet mer eller mindre försvinner i 

utomhusmiljö. 

 

Det verkar således finnas en tro på att allt blir bättre bara genom att vi befinner oss utomhus. 

Vi bestämde oss därför för att ta reda på ifall detta är något som även andra pedagoger upplever. 

I enlighet med utbildningens grundtanke att studier och verksamhetsförlagt arbete på förskola 

har mycket att ge varandra bestämde vi oss för att genomföra undersökningen på våra respektive 

arbetsplatser. Ända sen idén presenterades för de två arbetslagen har pedagogerna varit oerhört 

positivt inställda till det och ser fram emot att kunna få hjälp i att utveckla sitt 

jämställdhetsarbete. 

 

I Läroplan för förskolan står att förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt 

enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö 98 rev. 2010). En genomgående tanke 

är också att barnen genom sin kontakt med naturen ska utveckla en känsla av värde, kunskap 

och respekt för naturmiljön och att den utgör en stimulerande hälsosam miljö att vistas i. 

Läroplanen ålägger oss även att ge barnen möjlighet att visa omsorg om och hänsyn till andra 

och att de ska vara medvetna om sina egna och andras rättigheter. Ingen ska heller utsättas för 

diskriminering (Lpfö 98 rev. 2010) och detta gäller givetvis lika mycket utomhus som inomhus. 

 

Mycket av den medvetenhet vi som förskollärare är skyldiga att besitta, verkar således inte väga 

lika tungt när vi träder utanför vår avdelningsmiljö. Ur ett genusperspektiv betraktas gården 

eller uteplatsen som en sfär där vi och andra pedagoger inte behöver utöva jämställdhetsarbete 

såsom vi gör i läromiljön inomhus. Som människor står vi i viss mån alla lika inför 

naturupplevelsen, men vi tror att det är viktigt att tänka på att inte låta skogens upplevda 

automatiska nyttighet överskugga jämställdhetsarbetet. Vi tror, liksom Ärlemalm-Hagsér 

(2008, s. 111), att det ligger en fara i retoriken om den goda, hälsosamma och utvecklande 

naturmiljön, eftersom det är lätt att invaggas i en falsk tro att lek och lärande utomhus och i 

naturmiljö enbart är god och könsneutral. Det kan då medföra att barnens utevistelse förblir 

oreflekterad i förskolans verksamhet. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom observationer av verksamheter och intervjuer med 

pedagoger belysa deras egen uppfattning av ifall de tror sig göra någon skillnad i sitt genus- 

och jämställdhetsarbete utomhus jämfört med inomhus. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Bemöts och tilltalas barnen på olika sätt beroende på deras könstillhörighet? 

• Är det någon skillnad på hur pedagoger resonerar kring genuspedagogik/jämställdhetsarbete 

utomhus respektive inomhus? (Varför? På vilket sätt?) 

• Anser pedagoger att de arbetar mer tydligt med genuspedagogik/jämställdhetsarbete utomhus 

eller inomhus? (Varför? På vilket sätt?) 

 

 

 

3. Bakgrund 
Här kommer vi ta upp de normer och värden som förskolan styrs och påverkas av och vilka 

dokument vi måste följa för att bedriva pedagogisk verksamhet. De lagar som ska följas 

redogörs för och definitioner tas upp för att formuleringar som används ska vara tydliga. Vidare 

återges den tidigare forskning som arbetet grundas och byggs på. Då tidigare forskning har varit 

sparsam inom det kombinerade området jämställdhet i utomhusmiljö har den litteratur vi har 

använt oss av inte fullt ut täckt det område vi har valt att undersöka. Vi har därför mestadels 

använt oss av litteratur för respektive område. Den litteratur gällande genuspedagogik vi har 

använt oss av är uteslutande skriven av svenska författare och så även det mesta av litteraturen 

kring utomhusmiljö och utomhuspedagogik. Detta är ett val vi har gjort för att vår undersökning 

ska bygga på tidigare forskning som är utförd under liknande omständigheter. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Vi anser att det för oss är relevant att vara medvetna om existerande och pågående forskning 

eftersom vi i detta arbete måste kunna uppvisa belägg för de villkor och insikter som är rådande 

i nuläget. Här redogörs för begreppet jämställdhet och hur förskolans pedagogiska roll har varit 

relevant i genusarbetet. Teoretisk definition av genus och kompensatorisk pedagogik berörs och 

slutligen en förklaring av utomhusmiljö och dess förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Jämställdhet, genus och könsroller 

Jämställdhet handlar, precis som det låter, om att ställa någonting jämte - kvinnor och män ska 

ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter (Svaleryd 2003, s. 36). Jämställdhet innebär 

rättvisa mellan könen (Olofsson 2007, ss. 118-119, eller som Eidevald (2011, s. 20) uttrycker 

det: "att motverka orättvisor mellan flickor och pojkar". 

 

Begreppet jämställdhet utifrån de förutsättningar som kvinnor och män erbjuds i samhället 

belystes mycket under 60-talet, med fokus främst på utbildning, familj- och arbetsliv. Historiskt 

sett har stor förändring i förhållningssätt ägt rum på inte allt för lång tid, där det största skiftet 

ligger i att numera riktas inte fokus på kategoriseringen "kvinnofrågor" utan frågor rörande lika 

behandling och villkor för alla ses som en samhällelig angelägenhet. 
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De traditionella könsrollerna som läroplanen säger att vi ska motverka är den generalisering 

som görs utifrån kön och de förväntningar som finns. Dessa könsroller återskapas ofta i vårt 

arbete med barnen då vissa t.ex. inte är intresserade av att ändra på dem. Detta kommer dock 

ge barnen mindre handlingsutrymme och många kommer känna sig obekväma i den roll de på 

grund av sitt kön förväntas ha (Salmson & Ivarsson 2015, s. 195-196). Att utgå från barnens 

könstillhörighet innebär att flickor och pojkar anses vara varandras motsatser (Eidevald 2011, 

s. 80). Kvinnligt och manligt är socialt och kulturellt skapade roller - skillnader mellan könen. 

Dessa skillnader rör beteenden och värderingar, skapar förväntningar som sedan påverkar oss 

alla (Hwang & Nilsson 2011, s. 226). 

 

Odenbring (2010, s. 18) menar att varaktiga sociala relationer och praktiker skapar könsmönster 

vilka teoretiskt definieras som sociala strukturer och detta börjar redan i förskolan. Dock går 

åsikterna angående hur pass mycket ett barns kön påverkar dess framtid brett isär och hur olika 

personal inom förskolan själva tror sig behandla flickor och pojkar. Även om 

jämställdhetsarbetet har kommit långt är det fortfarande ett faktum att skillnader kvarstår som 

vi både ser som påtagliga eller är mer omedvetna om. Eidevald (2011, ss. 19-21) beskriver hur 

mer djupgående forskning inom könsroller och maktperspektiv pågår idag och detta i sin tur 

leder till mer definierade analyser av att ytterligare utveckla genuspedagogiska arbetssätt. 

Författaren anser att avsaknaden av enighet om hur jämställdhetsarbete ska bedrivas gör att 

förskollärare, trots att de är helt för innebörden, ändå har svårt att förklara vad det egentligen 

innebär och hur det ska uppnås. 

 

Genus är enligt Svenska akademiens ordlista över svenska språket (2006) detsamma som socialt 

kön. Skillnaden mellan män och kvinnor är inte biologisk utan en social konstruktion och den 

bygger på kulturella samt sociala förväntningar och inlärning (Olofsson 2007, s 118). Genus är 

vad vi har blivit formade till av det sociala systemet och hur vårt kulturella arv har format oss. 

De bärande principerna är mannens överordning och dominans samt isärhållande av könen 

(Svaleryd 2003, ss. 29-30). 

 

Trots att mycket har förändrats under årens lopp är flickors och pojkars roller och utrymmen 

alltjämt något som statistiskt går att påvisa skiljer sig åt i olika sammanhang. Barn förväntas 

och uppmuntras från att de föds att vara lugna, medgörliga och omhändertagande eller som 

motsats att uppträda starkare, tuffare och vara mer krävande. Bourke och Sargisson (2014, ss. 

373-374) beskriver hur det på en skolgård går att anta att flickor och pojkar kommer att söka 

sig till olika typer av aktiviteter och att de tar olika risker i sin lek. Olofsson (2007, ss. 45-46) 

anser att påståendet att kön skulle vara ett neutralt begrepp inte tar hänsyn till att flickor och 

pojkar lever under helt olika villkor. Exempelvis nämns att om inget annat sägs är det den 

manliga normen som gäller, som fotboll och damfotboll. 

 

I förskolan har det argumenterats för att flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar och 

inte bemötas utifrån vad som ses som kvinnligt och manligt. Likväl hävdar många att de ska 

ges olika förutsättningar, skiljas åt och tränas på olika saker, som att ta för sig mer eller öva på 

att visa hänsyn. Dessa motstridiga sätt att arbeta på kolliderar med varandra, trots att de båda 

används under begreppet genuspedagogik (Eidevald 2011, ss. 22-23). 

 

Olofsson (2007, ss. 118-119) beskriver begreppet genus som det sociala könet, vilket yttrar sig 

kulturellt och genom förväntningar och förutsättningar. Skillnaden mellan män och kvinnor 

utgörs av sociala konstruktioner, inte av biologiska faktorer. Dock kan de mönster styrda av 

kön sitta såpass djupt införlivade i vår personliga uppfattning att de nästan blir osynliga för oss, 

så kallad könsblindhet. Det kan göra det svårt att lägga märke till ens eget förhållningssätt 
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gentemot barnen. Enligt Svaleryd (2003, ss. 59-62) är det viktigt att lyfta fram relationen mellan 

könen, hur kvinnors och mäns beteenden ser ut och vad som anses vara kvinnligt och manligt. 

Enligt författaren är genus vad vi har blivit formade till av det sociala systemet och vårt 

kulturella arv. Att fokusera på det ena eller det andra könet innebär inte att arbeta med 

jämställdhet. Båda könens positioner behöver problematiseras, relationen dem emellan är vad 

vi behöver arbeta med. Ofta ses det kvinnliga som en motsats till det manliga, detta leder till att 

kvinnan ses som den med brister och som behöver förändras. 

 

I Läroplan för förskolan står att vi ska motverka traditionella könsroller (Lpfö 98 rev. 2010, s. 

5), men inte på vilket sätt vi ska göra det. Detta innebär att texten tolkas på många olika sätt 

och att jämställdhetsarbetet kan skilja sig väldigt mycket åt. Eidevald (2011, s. 51) skriver 

angående läroplanens jämställdhetsmål "Vissa tolkar det som att flickor och pojkar ska ges olika 

möjligheter utifrån att de är olika, andra tolkar det som att flickor och pojkar ska ges samma 

möjligheter, medan ytterligare andra tolkar det som att enskilda individer ska ges samma 

möjligheter utifrån att alla är olika". Detta citat sammanfattar på ett tydligt sätt svårigheterna 

med att arbeta med en sådan fråga, det går att tolka samma text på en mängd olika sätt - och 

inget av dem är fel. Frågor uppstår om huruvida flickor och pojkar är lika eller olika, om syftet 

verkligen är att vi ska vara helt lika och hur vi i så fall kan vara olika på ett rättvist sätt. Eidevald 

(2011, s. 95) sammanfattar de vanligaste sätten att se på saken på följande sätt: 

• flickor och pojkar är olika varandra (men lika inom gruppen) 

• alla är lika, oavsett kön 

• vi är varken lika eller olika, vi är individer och har alla både kvinnliga och manliga egenskaper 

 

I vardagen möter barn ständigt stereotypa föreställningar om kön, genom böcker, leksaker, film 

och kläder. Eidevald (2011, ss. 71-74) menar att det speglar de förväntningar som omgivningen 

har på barnen, vilket riskerar att påverka deras uppfattning om vad som är acceptabelt beteende 

och leda till att vissa karaktärsdrag uppvisas utifrån att vara flicka eller pojke. Om 

förväntningarna då inte heller problematiseras eller analyseras, kommer det betraktas som det 

normala, normen för hur vi ser på varandra och oss själva. Eidevald (2011, ss. 81-82) berör 

också problematiken i hur flera studier som har gjorts visar på att flickor inte tar lika stor plats 

som pojkar och att pojkar dessutom ges större utrymme på förskolan. Däremot sägs det 

ingenting om ifall alla pojkars lek tar stor plats eller hur de stillsamma pojkarna bemöts. Bilden 

av att flickor håller sig i bakgrunden och att pojkar tar för sig reproduceras således av 

undersökningarna. Istället efterfrågas modeller som ifrågasätter de bemötanden som begränsar 

barnen utifrån deras kön och befäster dem som motsatser. 

 

Förskolans och pedagogens roll 

Vi väljer i texten att utesluta begreppet personal och ersätta det med pedagog. Anledningen är 

att vi i detta arbete inte lägger fokus på att särskilja personalens åsikter eller uttalanden på grund 

av skiftande utbildningsnivå och erfarenheter. Istället har vi utgått från deras expertis och 

erfarenheter som pedagogiskt verksamma i förskolan och använder därför samlingsnamnet 

pedagoger.  Det gör det också lättare för oss att hålla en bred analys för dem som deltar i studien 

samt öka relevansen. Vi har också valt att benämna alla pedagoger som hen, då vi anser att 

deras könstillhörighet är irrelevant. 

 

Enligt Tallberg Broman (2009, ss. 77-78) ger analys av barnsomsorg och förskola i olika länder 

och tidsperioder en god inblick i de genusantaganden som är invävda i olika välfärdsstater. 

Värderingar som gäller i samhället påverkar även hur förskollärare ser på flickors och pojkars 

beteenden. Kvinnors och mäns roller och utjämningen däremellan har varit det som fått mest 
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fokus, vilket kan appliceras även i förskolemiljön. Pramling och Pramling Samuelsson (2010, 

ss. 30-31) beskriver hur en pedagogs förmåga att kunna stötta barnet när hen håller på att lära 

sig något nytt, blir en viktig del för det fortsatta lärandet. Här tas liknelsen av 

byggnadsställningar upp, där lärarens stöd blir det som i början av aktiviteten ger barnet nya 

redskap och ingångssätt. När ställningen sen tas ner står lärandet kvar och barnet blir förmöget 

att klara det på egen hand. I pedagogisk praktik blir detta en central utgångspunkt för både 

individuell utveckling och socialt samspel. Månsson (2000, ss. 179-181) menar dock att 

pedagogens roll att uppmärksamma barnens olika förmågor inte ter sig helt neutral, vilket skulle 

kunna påverka hur barnets kompetenser uppfattas och bedöms. 

 

Frågan om huruvida förskolan genom sin överrepresentation av kvinnlig personal blir för 

feminiserad dryftas av Eidevald (2011, ss. 22-24). Det kan antas att om målet med jämställdhet 

innebär att i sig uppvärdera det som ses som kvinnligt behöver inte mängden kvinnliga 

pedagoger i sig vara kontraproduktivt. Bristen på manlig personal skulle dock kunna innebära 

en snedfördelning av tillgång på förebilder att efterlikna, samt möjligheten till att som barn 

uppleva när vuxna män och kvinnor interagerar med varandra. Dock är utgångspunkten ofta 

mycket mer komplex än så och nu är förutsättningar utifrån individens personlighet något som 

är naturligt i många pedagogiska sammanhang. 

 

Pedagogik 

Genuspedagogik 

Det finns en avsaknad av enighet angående vad som anses vara genuspedagogik och hur det ska 

bedrivas (Eidevald 2011, s. 19). Läroplan för förskolan säger att vi ska motverka traditionella 

könsroller (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5), men inte på vilket sätt vi ska göra det. Texten kan tolkas 

på många olika sätt och arbetet kan skilja sig väldigt mycket åt. Frågorna om flickor och pojkar 

är lika eller olika, ifall vi verkligen vill att de ska vara lika och om vi inte tycker det - hur de i 

så fall kan vara olika på ett rättvist sätt, kan besvaras på många olika sätt (Eidevald 2011, ss. 

50-51). I förskolan har det både argumenterats för att flickor och pojkar ska ges samma 

förutsättningar och inte bemötas utifrån vad som ses som kvinnligt och manligt, likväl hävdar 

många att de ska ges olika förutsättningar och skiljas åt för att tränas på olika saker. Dessa 

motstridiga sätt att arbeta på kolliderar med varandra, trots att de båda används under begreppet 

genuspedagogik (Eidevald 2011, ss. 22-23). 

 

Då begreppet genuspedagogik saknar enighet både i litteratur och även hos pedagoger i 

allmänhet har vi valt att i våra intervjuer med pedagogerna och i redovisandet av resultatet 

använda det dubbla begreppet genus-/jämställdhetsarbete. Detta för att förtydliga att det är 

jämställhet mellan flickor och pojkar vi är intresserade av, men för att nå dit finns de många 

åsikter om vilken väg som är bäst att gå, och alla dessa passar in under begreppet 

genuspedagogik. 

 

Kompensatorisk pedagogik 

Arbetet med kompensatorisk pedagogik har utformats för att träna flickor respektive pojkar i 

egenskaper de förväntas sakna, exempelvis i att kunna uttrycka sig och visa hänsyn. Den blir 

en direkt följd av synsättet att flickor och pojkar behöver hjälp att träna sina beteenden för att 

nå högre jämställdhet. Enligt Eidevald (2011, s. 79) har den här sortens pedagogik varit av stor 

betydelse för jämställdhetsarbetet i svenska förskolor, särskilt när det på allvar började ta fart 

på 90-talet. 
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Enligt Olofsson (2007, ss. 94-95) bör under genusarbeten, i kombination med deras egna 

intressen, barnen delas upp i flickgrupper/pojkgrupper för att möjliggöra för pedagogerna att 

arbeta mer individuellt med dem. Flickorna får träna på att säga ifrån, vara tydliga som ledare 

och begreppet flicka ska utvidgas så de ges fler möjligheter att välja hur deras identiteter ska 

utvecklas. Pojkarna får också träna på att utvidga begreppet pojke och öka sina möjligheter till 

att utveckla sina olika identiteter. De bör även få träna på att kunna visa, känna igen och 

beskriva sina känslor, visa omtanke och omvårdnad. På detta sätt ska pedagogiken leda till att 

båda könen blir vinnare i slutänden. 

 

Dessa metoder klassificeras och används under begreppet genuspedagogik även fast det 

argumenteras starkt för att flickor och pojkar ska ges samma möjlighet till individuella 

förutsättningar och inte bemötas utifrån vad som anses som kvinnligt och manligt. Eidevald 

(2011, ss. 22-23) påpekar här motstridigheten i ämnet vilket är en del av utmaningen i att uppnå 

ett resultat där både flickor och pojkar blir så ickebegränsade som bara möjligt. Vi finner även 

belägg för detta hos Svaleryd (2003, ss. 62-64) som beskriver hur det skilda bemötandet av 

flickor och pojkar gör att de växer upp i två helt olika världar med olika upplevelser och 

erfarenheter. Författaren menar också att risken med ett könsuppdelat arbete är att förstärka de 

skillnader som redan råder. 

 

Utomhuspedagogik 

Den här typen av pedagogik har som andemening att den baseras på utomhusaktiviteter. 

Dahlgren och Szczepanskis (1997) definition av utomhuspedagogik är att utomhusmiljön är en 

arena för lärande där moment utförs i dess rätta miljö. En koppling finns mellan den kunskap 

som förmedlas och den plats där aktiviteten äger rum. Utomhuspedagogik bygger även ibland 

på att en del av momentet sker inomhus, för att sen flytta ut upptäckterna och pröva det i 

utemiljön, vilket öppnar upp för nya frågor och insikter. Utomhuspedagogiken ger möjlighet 

att uppleva med sina sinnen i rätt sammanhang och inbegriper metoder att prova själv för att 

kunna skapa sig en uppfattning om dynamiken mellan människa och natur. 

 

Utomhus ställs vi inför en mängd intryck, upptäckter och processer och som människor står vi 

i viss mån alla lika inför naturen. Dock präglas våra upplevelser som allt annat av 

förutsättningarna runt oss menar Ärlemalm-Hagsér (2008, ss. 116-117). Författaren beskriver 

hur fördelningen och makten över utrymme, material och plats påverkar flickors respektive 

pojkars utelek i förhållande till kön. Bengtsson och Gustafsson såg att förhållandet mellan lärare 

och elever förändras när de går ut ur klassrummet, på det sättet att det är lättare att överskrida 

gränser och normer utomhus. Jämfört med lektioner inomhus ökade aktiviteten både från 

pedagogens och elevernas sida när de var utomhus (2011, ss. 7-9). Författarna såg också att 

undervisning utomhus innebar att pedagogen kunde sprida ut och gruppera eleverna på ett 

annorlunda sätt och att ljudnivån blev behagligare. Utrymmet gör att eleverna ges mer frihet 

och ger även möjlighet till mer dialog och kommunikation jämfört med inomhus. Demokratin, 

det vill säga allas möjlighet att påverka vad som händer, uttrycks öka - den kommer på köpet. 

Däremot förändras inte könsrollerna av att de går ut, pojkarna får där liksom inomhus mer 

uppmärksamhet (ibid ss. 19-23). 

 

Petrovic och Lindvall (2011, s. 33) har observerat barn i lek både inomhus och utomhus och de 

såg att samma könsstereotypa mönster förekom både ute och inne, men att mångfalden i 

naturmiljön kan hjälpa till att bryta dem. Eftersom naturföremål inte har några givna mönster 

kan de tolkas på olika sätt av barnen och utemiljön ger dessutom många fler möjligheter till 

spontana upptäckter som kan ändra gruppsammansättningar. 
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Utomhusmiljö 

Det lärande som sker utanför förskolans inre miljöer, det vill säga mestadels på gården eller ute 

i annan natur har länge betraktats som en viktig del av förskolepedagogiken. Alla har vi 

fascinerats av växter och djur som går att betrakta i det fria, eller följa vattnets kretslopp och 

andra biologiska processer. White (2004) påstår att utomhuspedagogiken är en värdefull 

tillgång för att kombinera teori och praktik och ge barnen en förståelse för sammanhang och 

helhet. Autentiska miljöer ger dessutom en känsla av frihet, variation och upptäckarlust vilket 

ofta ger en nivå av lärande baserat på upplevelser som rent pedagogiskt inte går att förutsäga, 

men som tveklöst har ett stort värde. För de barn som tillbringar mycket av sin tid på förskolan, 

blir pedagogerna och miljön det som har störst inflytande på dem. Därigenom går inte 

utomhusmiljön att underskatta som en mycket viktig aspekt i detta inflytande. Webster (2011, 

ss. 9-11) menar att möjlighet att problemlösa, experimentera och se hur saker fungerar ges i en 

utemiljö. Det är inte förrän du får prova själv som du lär dig, oavsett vad vuxna runt omkring 

säger. När lek tas utomhus blir det fler roller och mer kreativitet utan samma struktur som ofta 

utövas inomhus. 

 

Elfström (2008, ss. 11-16) skriver hur barn utforskar, undersöker och experimenterar för att ta 

reda på hur världen och dess beståndsdelar fungerar. På precis samma sätt som en 

vetenskapsman möter naturvetenskap genom ett jämförande och meningsskapande arbetssätt 

gör barnen likadant inför utmaningar i den fysiska världen. För barn som har tillgång till lek 

utomhus ger det en positiv utveckling både för motorik och lärande. Elfström (2008, s. 15) 

menar också att naturvetenskaplig kunskap är en produkt av mänsklig slutledning, fantasi och 

kreativitet. Det betyder att den formen av lärande är svårt att iscensätta utan bäst sker i 

interagerande med miljöer utomhus. 

 

Om barn får uppleva, prova och erfara nya perspektiv och dimensioner utvidgas deras värld och 

deras uppfattning om den. Mårtensson (1993, ss. 22-24) beskriver hur barns sinnes- och 

känslostyrda sätt att uppleva världen leder till att kunna bemästra helt nya begrepp och uttrycka 

sig på egna villkor genom vistelsen i naturmiljön. Enligt Grahn (1997, ss. 22-27) bör en bra 

gård rymma utmaningar för alla. Barnen ska kunna leka utan att störa varandra, men det bör 

även finnas ytor att mötas på. Gården bör innehålla naturlika miljöer men även andra inslag 

med tydliga funktioner, främst för de yngre barnen som även har ett behov av inslag av sinnlig 

lek. Barn i skiftande åldrar har olika behov och det är då viktigt att kunna möta deras olika 

förutsättningar. Gården måste då kunna erbjuda lugna platser, anhalter och dynamiska platser 

som exempelvis topografiska skillnader eller miljöer med element av utforskning. Detta styrks 

även av Norén-Björn (1993, ss. 103-105) som menar att förhållningssättet och anpassningen till 

den utomhusmiljö som finns att tillgå behöver ske utifrån barnens åldrar, behov och 

förutsättningar. 

 

I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), som reglerar hur utformningen av en förskolegård går 

till står det att för barnens välbefinnande är det viktigt att det finns möjlighet till lek utomhus 

och att ytorna är tillräckligt stora. Det nämns också att det bör finnas ytor på gården anpassade 

för de yngsta barnen, men det finns ingen direkt definition om vad jämställdhet i planering 

innebär. Sandberg och Vuorinen (2008, ss. 14-17) menar att inomhusmiljön ofta är de vuxnas 

område där barnen är bundna av regler. Naturmiljön, skogen, gården kan bli mötesplatser där 

de kan känna sig fria, skapa egna betydelsefulla lekar och uppleva känslan av oberoende. Även 

Hellman och Sunnebo (2009, ss. 28-31) beskriver hur utemiljöerna erbjuder spännande och 

lustfyllda inlärningstillfällen. Naturmiljöns väsentliga lekutrymmen innebär att alla får utveckla 

sitt eget intresseområde utan att pedagogerna måste vara fullfjädrade utomhusexperter. Alla 

individer ska ha en plats i den gemenskap som råder i utemiljön. Att ingen utesluts från leken i 
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det fria framstår som en allmän uppfattning, men det nämns samtidigt inte heller här vilka som 

är de eventuella fällorna eller riskerna med att ha en utemiljö som inte utvärderas, både socialt 

och i utformning. 

 

Elfström (2008, ss. 12-13) berör att barn ska bemötas med att deras utforskande sker i ett 

gemensamt sammanhang i läromiljön. Alla barn utforskar världen utifrån sina egna 

förutsättningar, men ändå kan lärande som sker ute ibland likställas med en felaktig bild av att 

det är "manliga" kompetenser som uppmuntras. Logiskt tänkande, rationalitet, förnuft och 

aktivitet är inte endast manliga förmågor utan något som alla barn använder sig av och det är 

upp till pedagogerna att se på leken och lärandet ute som ett sätt att överskrida könsstereotypa 

mönster istället för att förstärka dem. En mer föråldrad uppfattning är att det nödvändigtvis 

måste finnas förutsättningar för vissa sorters lek för att uppnå en balans mellan feminina och 

maskulina behov. Sandberg och Vuorinen (2008, ss. 25-26) för ett resonemang om dessa typer 

av lekformer som skulle känneteckna respektive kön. Det syftas då på en mer motorisk, tuffare 

typ av aktivitetslek kontra en stillsammare, konstruktiv lek som är mer relationsbetonad. 

 

Det ligger en fara i retoriken om den goda, hälsosamma och utvecklande naturmiljön eftersom 

det är lätt att invaggas i en falsk tro att lek och lärande utomhus och i naturmiljö enbart är god 

och könsneutral. Det kan då medföra att barnens utevistelse förblir oreflekterad i förskolans 

verksamhet (Ärlemalm-Hagsér 2008, s. 111). Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2011, ss. 34-37) 

menar att det vid arbetet med genuspedagogik på förskolan är lätt att fastna i uppfattningen att 

alla flickor och alla pojkar beter sig på ett visst sätt. De menar att barns handlingar ofta inte 

skiljer sig särskilt mycket åt, men om det fokuseras på kön kan det lätt bli att könsöverskridande 

situationer missas och omedvetet bekräftas därmed de könsstereotypiska beteendena. När leken 

på gården anses att vara fri och samtidigt sker på stora ytor finns det en risk att det är ännu 

lättare att missa den särbehandling som sker i utemiljön. 

 

3.2 Styrdokument 

Några av de styrdokument som vi i förskolan följer är Diskrimineringslagen, Läroplan för 

förskolan och FN:s konvention om barnets rättigheter. De tar alla upp jämställdhet, det vill säga 

att diskriminering inte får ske mot någon på grund av dennes kön. I Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) står det i första kapitlets första paragraf: "Denna lag har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön […]" 

 

Det första kapitlet i Läroplan för förskolan handlar om förskolans värdegrund och uppdrag och 

där kan vi läsa: 

 

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. […] Inget barn ska i förskolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön […]" (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4) 

 

"Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller." 

(Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) 
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Läroplan för förskolan ger både mål och riktlinjer för hur förskolan ska arbeta. Ett av målen är 

att "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön […]" och en riktlinje är att 

"Arbetslaget ska […] verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme 

i verksamheten" (Lpfö 98 rev. 2010, s. 8). 

 

I del 1 av Barnkonventionen finns två artiklar som tar upp könsdiskriminering. Artikel 2:1 (s. 

14) säger att "konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett 

barnets […] kön […]" och i Artikel 29:1 (s. 28) står det att "konventionsstaterna är överens om 

att barnets utbildning skall syfta till att […] förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt 

samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen […]" 

 

 

 

4. Teoretisk ram 
Vi har i vår studie valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, som bygger på teorierna av 

den ryske psykologen Lev Vygotskij. Enligt honom utgörs lärande av processer inom individen 

som sker i samspel med omgivningen och människorna i den. Genom våra olikheter som 

individer ser den här processen olika ut för alla och är också varierande genom ekonomiska och 

materiella resurser, samhälle och livsmiljö. Teorin baseras på att den yttre lärandemiljön såväl 

som den mentala, växer ömsesidigt med grund i det sociala utbytet och utvecklandet av 

intellektuella förmågor. Vygotskij menade (Lindqvist 1999, ss. 24-28) att eftersom eleverna 

påverkas såpass mycket av miljön omkring dem måste läraren vara aktiv i att organisera miljön, 

i synnerhet socialt. 

 

I sociokulturellt perspektiv är en väsentlig del av att förstå människans förvärvande av kunskap 

att kunna analysera begreppet sociokulturella redskap. Dessa redskap kan beskrivas som sätt att 

använda, förstå och förvalta det flöde av intryck och utmaningar vi ställs inför. Ungefär som 

spelregler som vi lär oss kontinuerligt genom att delta och interagera med andra spelare runt 

oss. Säljö (2000, ss. 26-28) beskriver att oavsett om dessa sociokulturella redskap är 

intellektuella eller materiella är de ändå produkter av människor vilket gör att de inte är helt 

definierade utan i konstant rörelse och utveckling. 

 

Genom att vi får begrepp om redskapen för att tillgodogöra oss kunskap, definierar Säljö (2000, 

ss. 65-68) begreppet mediering. Blir omvärlden medierad för oss, lär vi oss att bearbeta och 

skapa förståelse för den och använda oss av samma spelregler. Även människor kan vara 

medierande resurser, de som hjälper oss in i gemensamma och kollektiva verksamheter. Enligt 

Vygotskij (Lindqvist 1999, ss. 24-28) föds vi in i värderingar, övertygelser och sammanhang, 

som redan är socialt förankrade och kulturellt specifika. 

 

Vygotskij (1978, ss. 84-91) skriver om att det lärande som sker i skolan bygger på vad barn 

tidigare har lärt sig. De lär sig t.ex. språk från vuxna i sin närhet, de lär sig genom att ställa 

frågor, när de får instruktioner och genom att imitera. Utveckling och lärande går hand i hand 

redan från ett barns första dag i livet. Han anser att vad barn kan göra med hjälp av andra är en 

mer rättvisande indikator på deras mentala utveckling än vad de klarar av att göra ensamma. 

Detta är vad han kallar den proximala utvecklingszonen, det vill säga skillnaden mellan barnens 

faktiska utvecklingsnivå och nivån på vad barnen klarar av att göra genom att få guidning av 
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eller samarbeta med någon annan. Vad ett barn kan göra med hjälp idag kan hen göra själv 

imorgon, mänskligt lärande förutsätter en social kontext. 

 

Undervisning på en nivå dit barnen redan har nått leder inte till lärande och utveckling, det 

behöver ske i den proximala utvecklingszonen, det vill säga på en nivå något högre än den 

faktiska utvecklingsnivå där barnet befinner sig. Lärande innebär också utvecklingsprocesser 

som bara kan fungera i samspel och samarbete med andra. Vad gäller språkutveckling anser 

Vygotskij (1978, ss. 84-91) att språket till att börja med uppstår som ett kommunikationsmedel 

mellan barnet och människorna i dess närhet. Först därefter, när språket internaliseras, blir det 

en mental funktion. Språket behöver komma först, innan barnen lär sig att bli tänkande och 

reflekterande människor. 

 

Vi vill kunna få mer klarhet i om pedagogerna är så blinda för rådande normer och uppfattningar 

att de förmedlar mer än bara de medvetna redskapen för att hjälpa barnen bli självständiga 

individer. När vi betraktar en verksamhet och människors interagerande utifrån underlättar det 

att ha belägg för det osannolika att de utgår från ett helt neutralt utgångsläge, då det inte är så 

människor fungerar. 

 

 

 

5. Metod och genomförande 
Detta arbete är en kvalitativ undersökning, det vill säga att underlaget till vår analys är 

beskrivande (Lantz 2013, s. 136) - i detta fall är underlaget observationer och intervjuer. För att 

få en så heltäckande bild som möjligt av det vi studerat har vi valt att använda oss av olika 

metoder för att samla in material 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Observationer av pedagogernas interaktion med barnen i utomhusmiljö genomfördes före 

intervjuerna, för att få ett underlag att använda till intervjuerna med pedagogerna. 

Observationerna har använts både som ett resultat och som underlag i intervjuer med de 

pedagoger vi har observerat. Då vi har en hög förkunskap inom området har användandet av 

observationerna i intervjuerna hjälpt oss att förhålla oss objektiva i och med att de har gett oss 

konkreta exempel att tala med pedagogerna om. Istället för att ha med oss våra egna förutfattade 

meningar in i samtalet har vi kunnat använda faktiska händelser att samtala om. Vi har också 

observerat utifrån Rubinstein Reich och Weséns (1986, s. 51) tankar att vuxna bör observeras 

när barnen har frihet att välja sina egna aktiviteter. Detta för att undersöka vad de föreslås för 

aktivitet av pedagogerna och ifall barnen leds till könsstereotypa lekar av pedagogerna. 

 

Det vi ville få veta mer om är ifall pedagoger själva uppfattar någon skillnad i sitt 

jämställdhetsarbete och resultatet av detta redovisas sedan i kategorier (Kihlström 2007b, s. 

158). För att få veta hur pedagogerna uppfattar det har vi samlat in data på olika sätt, genom 

både observationer och intervjuer. Genom intervjuerna ville vi försöka få en närmare inblick i 

hur de yrkesverksamma pedagogerna på två förskolor ser på om och i så fall hur deras genus-

/jämställdhetsarbete skiljer sig åt utomhus och inomhus. Anledningen till att vi valde att 

genomföra intervjuer i den här undersökningen är att vi ser det som mest intressant att låta 

pedagogerna själva berätta om hur de upplever jämställdhetsarbetet på sina respektive 

förskolor. 
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5.2 Förförståelse och begränsningar 

Då vi båda har arbetat många år på förskola anser vi att vi har en hög förkunskap inom området. 

Vi har dessutom ett stort intresse både för genusfrågor och utomhuspedagogik. Vi tar med oss 

våra olika förkunskaper in i undersökningen, men för att försöka få de observationer och 

intervjuer vi gör att bli så likvärdiga som möjligt har vi läst samma litteratur (se kapitel 3.1 

Tidigare forskning) och utgått från den. Innan vi genomförde våra observationer och intervjuer 

med arbetslagen förväntade vi oss att få svar som liknar vår egen uppfattning av fenomenet 

bortglömt jämställdhetsarbete i utomhusmiljö, men hoppades samtidigt på att bli motbevisade. 

 

Vi har valt att genomföra denna undersökning på endast två förskolor för att kunna diskutera 

djupare med de arbetslag som vi har observerat. Vår avsikt är att låta de sex pedagoger som vi 

har observerat få dela med sig av sin egen upplevelse av hur de arbetar med genuspedagogik 

och jämställdhetsarbete. För att smalna av området har vi också valt att kombinera genus-

/jämställdhetsarbete med utomhusmiljö. 

 

5.3 Urval av informanter 

För att försöka besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra först observationer av och 

senare intervjuer med totalt sex personer i två olika arbetslag som arbetar på två förskolor. Båda 

arbetslagen består av tre personer och de arbetar med barn mellan tre och fem år. Vi har valt att 

genomföra den här undersökningen på de förskolor som vi för tillfället arbetar på och är 

medvetna om att detta gör det svårare för oss att förhålla oss objektiva till det vi ser, då de 

pedagoger vi observerar är våra kollegor. Det ger fördelen att vi lättare kan urskilja specifika 

beteendemönster eftersom miljöerna är bekanta för oss, dock ställer det då ännu högre krav på 

oss som neutrala åskådare. 

 

Med denna medvetenhet med oss i varje del i processen tror vi dock att vi mestadels har kunnat 

skilja sak från person och kunnat vara lika objektiva som vi hade varit gentemot okända 

pedagoger. Valet att genomföra undersökningen på de förskolor vi arbetar på gjordes då 

observationerna och hur pedagogerna har svarat i intervjuerna ger en chans till att utvärdera och 

utveckla arbetet på förskolan. När idén presenterades för de två arbetslagen var alla pedagoger 

redan från början oerhört positivt inställda till det och såg fram emot att kunna få "extern" hjälp 

i att utveckla sitt jämställdhetsarbete. 

 

5.4 Observationernas genomförande 

Innan vi genomförde observationerna hade vi gjort ett observationsschema i form av en tabell 

(se bilaga 1) att fylla i under tiden. Att strukturera upp observationerna genom att använda ett 

observationsschema underlättar för både registrering och kategorisering av dem (Bjørndal 

2011, s. 52). Vi har valt att använda oss av det som Bjørndal (2011, s. 52) kallar ett 

observationsschema med slutna kategorier, då vi har vetat precis vad vi letar efter. Den tabell 

vi framställde bygger på den tabell som Eidevald (2011, ss. 42-43) har sammanställt utifrån en 

undersökning där pedagoger på 89 förskolor har fått berätta hur de anser sig arbeta (se bilaga 

2). Vi har dock valt att endast använda de första fyra kategorierna, då de tre sista inte är relevanta 

för just denna undersökning. 

 

Då observationerna genomfördes med hjälp av att vi fyllde i en tabell faller de in under det som 

Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 18-19) kallar för "kategorischema". Fördelen med detta 

är att det förenklar observationen och observatören behöver inte vara fullt ut koncentrerad på 
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observationen. Nackdelen är att oförutsedda händelser som faller utanför schemat tenderar att 

inte komma med. Vi har i våra observationer försökt att utgå från de flesta av Kihlströms 

(2007a, ss. 32-33) nio punkter: rum, aktörer, objekt, handling, aktivitet, händelse, tid, mål och 

känsla. Dessa finns redovisade i redovisningen av varje observation (se bilaga 3). 

 

Under tiden vi observerade hade vi inte någon annan uppgift. Att inte behöva splittra 

uppmärksamheten mellan att observera och att göra annat leder till en högre kvalitet i 

observationerna (Bjørndal 2011, s. 26). Då vår primära uppgift var att bara observera och vi i 

viss utsträckning informerade barnen om att detta var vad vi gjorde var de observationer vi 

gjorde av första ordningen. Graden av delaktighet kan sägas vara låg och graden av öppenhet 

hög (ibid 2011, ss. 43-45). Detta arbetssätt valdes eftersom det ligger närmast det sätt som vi 

på förskolan brukar observera barnen. 

 

När observationerna genomförts har vi försökt förhålla oss så mycket utanför sammanhanget 

som möjligt, för att inte störa eller distrahera från det som sker. Eftersom vi utfört en kvalitativ 

undersökning är det inte bara fysiska handlingar, eller hur ofta de skett, som fokus har lagts på 

utan på beteenden och relationer med individer. Som tidigare nämnts anser Vygotskij 

(Lindqvist 1999, ss. 24-28) att eleverna påverkas så mycket av miljön omkring dem att läraren 

är en ovärderlig medverkare till att organisera den sociala miljön. Att aktivt studera den löpande 

verksamheten gör det lättare för oss att studera hur detta sker. 

 

Antalet gånger under den aktuella tidsperioden det var praktiskt möjligt för oss att kunna 

observera pedagogerna var olika, på den ena förskolan har vi genomfört observationer vid tre 

tillfällen och på den andra vid fyra tillfällen. Vi observerade och skrev några minuter i sträck 

och pausade sedan tills det kändes okej att skriva i några minuter igen. För det mesta stod vi 

kvar på samma ställe under hela observationen, men i de fall då den pedagog vi observerade 

gick iväg följde vi efter. Vid varje tillfälle observerade vi i totalt ca 20 minuter exklusive 

skrivpaus, vi har dock valt att endast redovisa de delar av observationerna som vi anser vara 

relevanta för vår undersökning (se bilaga 3). Det var också dessa delar vi hade med oss in i 

intervjuerna med pedagogerna. Varje gång en observation var färdig satte vi oss på en gång för 

att skriva rent anteckningar, komplettera med det som inte hann skrivas och förtydliga 

förkortningar, symboler och dylikt, för att inte glömma bort vad som menades. 

 

Vi har utfört observationerna i helt allmänt förekommande situationer utomhus, under 

pedagogernas interaktioner med barnen i fri lek. De situationer som återges ger en överskådlig 

bild över hur skeendet har fortlöpt och de samtal som skett under tiden. Enligt Säljö (2000, ss. 

25-27) sker lärande och grundläggning för vidare interaktioner i socialt samspel parter emellan 

och ska därför analyseras utifrån vilka aktiviteter som äger rum. Det vill vi möjliggöra genom 

att ge en verklighetstrogen bild av hur dessa aktiviteter sker och om det sociala samspelet skiljer 

sig åt beroende på vilka som deltar. De pedagoger som observerats i våra olika scenarion har 

för anonymitetens skull kallats A, B, C och E, F, G. 

 

Där observationerna redovisas, formulerar vi hur de ger en uppfattning om verksamheten och 

urskiljer om det finns skillnader i hur pedagogerna bemöter barnen utifrån kön. Vi har valt att 

redovisa under tre underliggande temarubriker: 

• Skillnad på hur pedagogernas samtalsfokus ser ut mellan flickor/pojkar vad gäller 

formuleringar, tilltal och riktade frågor. 

• Skillnad på hur pedagogernas tid övergripande spenderas med flickor/pojkar. 

• Skillnad på hur pedagogernas interaktioner/ingripande gentemot barnen ser ut gällande 

material. 
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Att dela upp observationerna under dessa tre teman anser vi vara det sätt som bäst beskriver 

vad vi kommit fram till och hjälper oss besvara våra frågeställningar. Att ha det klart 

sammanställt, med väsentliga fokusområden klara, ger också tydligare underlag i de senare 

intervjuerna med pedagogerna. 

 

5.5 Intervjuernas genomförande 

Ungefär en vecka efter att den sista observationen var genomförd genomförde vi intervjuer med 

arbetslagen. Vi började med att ge våra informanter en sammanhangsmarkering, vi berättade 

hur lång tid samtalet beräknades ta, vad svaren ska användas till och markerade tydligt när vi 

började. Vi försökte också, genom hela samtalet, att såsom Kihlström (2007a, s. 54) skriver 

visa intresse för och vara intresserade av informanternas svar. Alla intervjuer har genomförts i 

personalrummet på respektive förskola, efter informanternas arbetstid. Vi har varit noga med 

att meddela övriga anställda om att samtal sker och satt upp en lapp på dörren om att avskildhet 

önskas. Det är viktigt att genomföra intervjuer någonstans där de inte störs av personer som 

kommer in, telefoner som ringer och andra saker som kan vara störande (Lantz, 2013 s. 96). 

Intervjuerna spelades in i sin helhet. 

 

Vi har valt att använda oss av fokuserade gruppintervjuer, då dessa innehåller mer diskussion 

än traditionella gruppintervjuer gör och även fokuserar på ett speciellt ämne. Våra fokusgrupper 

bestod av färre personer än vad som brukar rekommenderas, detta på grund av att vi använde 

oss av de redan existerande grupperna i arbetslagen på de olika förskolorna (Davidsson 2007, 

ss. 64-66). Fortsättningsvis kan intervjuerna därför även komma att omtalas som diskussioner. 

 

I våra intervjuer har vi låtit informanterna tala fritt, men samtidigt har vi hela tiden dragit dem 

i riktningen att våra frågeställningar ska bli besvarade. Vi hade inte så många färdiga frågor och 

började med en allmän fråga om det vi ville ta reda på. Eftersom våra frågeställningar endast 

innehåller gruppen pedagoger och deras egen uppfattning har vi bara intervjuat just pedagoger 

(Kihlström 2007b, s. 161). Intervjuerna kan sägas ha varit riktade öppna intervjuer, då 

informanterna själva har fått beskriva hur de uppfattar fenomen och har beskrivit sin egen bild 

av verkligheten. Vi som intervjuare har således fått följa individernas tänkande och fått ökad 

förståelse för deras erfarenheter (Lantz, 2013 s. 43). Intervjuerna genomfördes med samma 

utgångsfrågor, nämligen: har arbetslaget tydligt bestämt hur de ska jobba med genus-

/jämställdhetsarbete och hur upplever de att detta yttrar sig? Vi presenterade även de delar av 

den tabell vi hade använt oss av i observationerna och presenterade dessa teman för våra 

informanter. 

 

Att använda intervjuer som komplement till observationerna ger förståelse för andras perspektiv 

och upplevelser samt ger en chans till att upptäcka detaljer som annars hade blivit förbisedda. 

Det ger chansen att klara ut missförstånd och kontrollera att vi har förstått det vi har observerat 

rätt (Bjørndal, 2011 s. 90). Under diskussionen hade vi de resultat vi fått fram genom 

observationerna samt pedagogernas egna ord kring sitt arbete att utgå ifrån. Varje kategori 

kunde då diskuteras utifrån vad pedagogerna själva säger att de gör, vad vi har sett och om de 

upplever någon skillnad mellan ute och inne. En annan fördel med att ha observationer som 

källa till information är att det inte krävs att deltagaren behöver återge eller dra sig till minnes 

hur något skedde eller upplevdes. All information hämtas i levande form. 

 

Efter introduktionen, när de frågor vi började med var besvarade släppte vi ordet ganska fritt 

och lät pedagogerna prata om hur de själva ansåg sig arbeta med genus- och jämställdhetsarbete. 

Exempel från observationerna togs upp om det var något särskilt vi ville belysa eller höra 
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pedagogernas åsikter om. Vi prickade in var i tabellen (se bilaga 1) det de sa passade in eller 

skrev det utanför om det inte passade in alls. Med observationerna som bakgrundsmaterial har 

vi också kunnat se att en del av vad pedagogerna själva säger att de gör inte stämmer överens 

med vad som faktiskt görs och detta har på ett naturligt sätt kunnat leda oss vidare i samtalet. 

Efter varje diskussion har den av oss som genomförde diskussionen transkriberat den och 

skickat till den andra via e-post, för att vi båda ska kunna ta del av och analysera allt material 

så fort som möjligt. 

 

Lantz (2013, ss. 77-78) skriver att det är bra att göra en eller flera provintervjuer innan, för att 

se att upplägget fungerar och att tillförlitligheten är hög. Tyvärr fanns det inte tid till att göra 

några provdiskussioner innan för att stämma av t.ex. att frågorna inte lätt kan missförstås. Vi 

hade dock lagt mycket tid på att diskutera vad vi skulle beröra innan, vid eventuella frågor 

kunde var och en av oss vidareutveckla hur vi båda tillsammans hade tänkt. 

 

5.6 Analysmetod 

Att analysera innebär att förenkla och att kartlägga mönster. Då det är omöjligt att analysera 

precis allt innebär det också att medvetet välja bort vissa saker för att kunna fokusera på andra 

(Bjørndal 2011, s. 118). Kvalitativ analys innebär att urskilja människors olika sätt att tänka 

och beskriva företeelser och fenomen i sin vardag. Intervjuerna skrevs ut ordagrant, vi läste 

dem flera gånger för att se om pedagogerna hade samma förståelse för fenomenet, eller om de 

var olika. De kategorier vi sedan har redovisat vårt resultat under kommer från de mönster vi 

kunde urskilja ur diskussionerna (Kihlström 2007b, ss. 162-163). 

 

Observationerna kategoriserades innan de användes som underlag i diskussionerna. De 

sorterades in under tre temarubriker (se 5.4 och 6.1) som fokuserade på ifall vi såg någon 

skillnad på hur pedagogerna bemötte flickor och pojkar. När vi sedan hade genomfört 

diskussionerna sorterade vi informationen genom att inordna den i olika kategorier. Detta 

gjordes genom att vi läste de transkriberade diskussionerna ett flertal gånger för att skaffa oss 

en överblick av den information vi hade samlat in. Vi färgmarkerade därefter det vi ansåg passa 

in i de olika kategorierna från vår diskussionsmall (se bilaga 1) med en färg för varje kategori. 

Dessa klipptes sedan ut och lades tillsammans efter färg. Efter det sorterade vi en gång till 

genom att leta efter återkommande centrala teman att sortera in informationen under, denna 

gång i enlighet med våra två ursprungliga frågeställningar (de som nu är frågeställning två och 

tre). Den information vi hade fått fram från observationerna blev då en egen kategori 

(Malmqvist 2007, ss. 122-127) och det gav även upphov till det som nu är vår första 

frågeställning. 

 

Eftersom hela datamängden inte kan analyseras valde vi sedan bort det som inte var relevant 

för att besvara våra frågeställningar (Lantz 2013, s. 145). Frågeställningarna låg till grund för 

hur vi kategoriserade och de olika arbetslagens svar jämfördes för att finna både likheter och 

skillnader dem emellan. Vi har försökt att redovisa hur våra informanter ser på saken och spegla 

deras uppfattning på ett korrekt sätt. Efter detta har vi analyserat den information vi har samlat 

in genom den teoretiska modell som vi har redovisat i kapitel 4 (Lantz 2013, 157-159). 

 

5.7 Etiska överväganden 

Hermerén (2011, s. 21) skriver att ingen forskning kan genomföras utan tanke på etiska aspekter 

och att ingen forskning bör genomföras utan information och samtycke. Inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna 
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och dessa är: konfidentialitetskrav, informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

 

Uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och 

förvaras där obehöriga inte kan komma åt dem (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Samtliga personer 

som vi intervjuat är i arbetet helt avidentifierade. Det är också omöjligt att veta vem en speciell 

person är i vårt arbete, då vi har raderat ljudfilerna och bara sparat de transkriberade 

intervjuerna, där alla är avidentifierade. "Ingen kan alltså kombinera t.ex. en viss uppgift med 

en bestämd individs identitet." (Hermerén 2011, s. 67). Informationskravet innebär att alla 

informanter ska informeras om forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi 

genomförde våra intervjuer var vi därför väldigt noga med att berätta för våra informanter om 

detta arbetes syfte och frågeställningar. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan och rätt att avbryta den när som helst (Vetenskapsrådet, 

2002). I samband med intervjuerna meddelade vi informanterna att de inte behövde svara på 

alla frågor och att de kunde ångra sig om de inte längre ville vara med. Nyttjandekravet innebär 

att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi kommer inte att använda vårt insamlade material till något annat än detta arbete. 

 

Alla föräldrar till barnen vi observerade har fått information om vad som ska hända. På en 

förskola skickades informationen ut via e-post till alla berörda föräldrar och på den andra 

informerades de på ett föräldramöte (se bilaga 4). De har alla fått möjlighet att ta ställning till 

ifall de godkänner att vi observerar deras barn eller inte (se bilaga 5). 

 

5.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att resultatet ska vara tillförlitligt och trovärdigt. För att förtydliga och 

fördjupa våra resultatkategorier har vi låtit var och en av dem följas av citat från informanterna 

(Kihlström 2007b, s. 164). Då vi i ett flertal kurser under utbildningens gång har tränat oss på 

både intervjuteknik och att observera anser vi oss nu vara bättre på detta och det ökar 

reliabiliteten. Vi har också dragit nytta av det faktum att vi är två personer (Kihlström 2007c, 

ss. 231-232) när vi har analyserat de observationer och diskussioner vi har genomfört. 

 

Då vi är två personer som har genomfört denna studie har vi noggrant diskuterat de begrepp 

och definitioner vi har använt oss av, för att ha en gemensam syn och vara överens om vad för 

information vi bör inhämta och hur den ska analyseras (Karlsson 2007, s. 251-253). Att vi har 

samlat in information om samma fenomen med hjälp av olika metoder bidrar också till att höja 

reliabiliteten i vår undersökning. 

 

Validitet innebär att vi har studerat det vi har haft för avsikt att undersöka (Kihlström 2007c, s. 

231). Ett viktigt mått på validitet är kommunicerbarhet, det vill säga att andra som tar del av 

undersökningen ska kunna förstå och diskutera den. Vi har därför tydligt försökt att beskriva 

vår väg fram till resultatet, hur vi har samlat in data och analyserat den (Kihlström 2007b, s. 

164). Vi har vid ett flertal tillfällen diskuterat vår undersökningsmetod med den handledare vi 

har fått oss tilldelad av högskolan. Då hen är mer vetenskapligt skolad än oss har detta ökat 

validiteten. Då vi i vår undersökning även har använt oss av flera tekniker, i vårt fall både 

observation och intervjuer, har validiteten höjts (Kihlström 2007c, s. 231). Vi har samlat 

information vid tillfällen som är vardagliga och naturliga för våra informanter, nämligen i deras 

dagliga utemiljö och i anslutning till redan planerade möten (Karlsson 2007, s. 249). Vi tror att 

detta tillvägagångssätt har gjort att informanterna har kunnat bete sig förhållandevis naturligt 

och "som vanligt", trots att de blev observerade. 



16 

 

 

5.9 Generaliserbarhet 

Att eventuellt kunna generalisera resultatet av en undersökning beror på vilka personer som 

valts ut att delta i den (Dimenäs 2007, s. 86). Det kan kännas svårt att dra generella slutsatser 

på såpass små grupper som de pedagoger som vi har observerat och intervjuat, men rent 

kvalitativt kan det kanske ändå göras då våra informanter är insocialiserade i en förskolekultur 

och således kan åtminstone igenkänningen vara hög hos andra arbetslag och pedagoger 

(Kihlström 2007b, s. 165). Det är svårt att göra kvalitativa studier med en hög generaliserbarhet, 

dock kan det finnas hög igenkänningsfaktor och det kan öka förståelsen för både den egna och 

andras situation (Kihlström 2007c, ss. 232-233). Att de båda arbetslagen på de olika förskolorna 

svarade såpass liknande på våra frågeställningar styrker vår tro på att det finns en hög grad av 

igenkänning för andra pedagoger som läser denna uppsats. 

 

Låg generaliserbarhet behöver dock inte innebära att resultatet blir ointressant eller oviktigt för 

andra. Dimenäs (2007, s. 87) skriver att det resultat som framkommer i studien ändå kan ge 

läsaren nya infallsvinklar och reflektioner relaterat till annan forskning eller kring sin egen 

kunskap. 

 

 

 

6. Resultat 
Eftersom vi har använt olika sätt att samla in information har vi delat upp vårt resultat i två 

delar, en observationsdel och en intervjudel. Observationerna har använts som underlag till de 

diskussioner vi har genomfört med arbetslagen, för att ha något konkret att samtala om. 

Diskussionerna har i sin tur fungerat som ett komplement till observationerna, då de har gett 

pedagogerna själva möjlighet att få redovisa sina egna uppfattningar om sitt genus- och 

jämställdhetsarbete i utomhusmiljö. 

 

6.1 Resultat observationer 

Observationerna finns i sin helhet i bilaga 3. När intervjuerna genomfördes användes de i sin 

helhet som underlag. Detta för att kunna påvisa för pedagogerna konkreta saker som de faktiskt 

hade sagt och gjort. Vi har valt att redovisa observationerna under tre underliggande 

temarubriker: 

• Skillnad på hur pedagogernas samtalsfokus ser ut mellan flickor/pojkar vad gäller 

formuleringar, tilltal och riktade frågor. 

• Skillnad på hur pedagogernas tid övergripande spenderas med flickor/pojkar. 

• Skillnad på hur pedagogernas interaktioner/ingripande gentemot barnen ser ut gällande 

material. 

 

Miljöbeskrivning 

De olika observationer som utförts har skett i två olika miljöer, på två förskolors respektive 

gårdar. I den fysiska miljön på gårdarna finns element av gräs, sand och olika hårda underlag. 

Träd och buskar i olika åldrar, planterade och vildväxande växter. Topografin är varierande, 

både på naturligt vis och manipulerat, exempelvis en uppförd kulle med konstgräs eller naturlig 

höjd där barnen kan klättra. På båda gårdarna finns det sandlådor, gungor, fria ytor, buskage 

och småhus att gå undan i. Det finns tillgång till sandleksaker, cyklar, olika sorters sportslig 
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utrustning och en båt. De är, som både Norén-Björn (1993, ss. 103-105) och Grahn (1997, ss. 

22-27) påpekar, anpassade efter barns olika åldrar och behov. Barnens lek fluktuerar naturligt 

utifrån de fysiska förutsättningarna som finns och gör självklart att olika samspel uppstår på de 

olika platserna. 

 

Skillnader i hur pedagogernas samtalsfokus ser ut mellan flickor/pojkar vad 
gäller formuleringar, tilltal och riktade frågor 

De samtal som sker (se observation 1) är till största del mellan pedagogerna och några av de 

barn som satt i närheten av dem, detta är flest flickor. Några barn, främst pojkar, är mer 

intresserade av att rulla nerför kullen, att jaga varandra, alternativ springa bort och cykla en 

stund. Flera av samtalen sker mellan flickorna och pedagogerna och de får mycket tid och 

meningsutbyten. Samtalen sker med lugna röster och en positiv atmosfär. Den pojke som också 

deltar, lyssnar mest och gör en inflikning i slutet utan att få speciellt mycket uppföljning på vad 

han säger. 

 

Under observationstiden sker en konflikt med en cykel som gör att två barn blir ledsna och ett 

börjar gråta varpå en flicka kommer och försöker medla genom att hitta en annan cykel. När en 

pedagog kommer och ska hjälpa till att lösa konflikten sker detta med relativt högt röstläge och 

det samtal som följer handlar mest om medling och att pojkarna som blivit osams och ledsna 

mest lyssnar på vad pedagogen säger när hen pratar om regler. Det hela avslutas med att 

pedagogen går fram till flickan och bekräftar att hon har försökt vara med och hjälpa till, "Tack 

Anna, det var omtänksamt av dig att försöka hjälpa Kalif." De barn som suttit och pratat fick 

ett ganska abrupt avslut på sina samtal med den pedagog som gick iväg för att lösa situationen 

med cykeln, men det är inget som tas speciellt mycket notis om. 

 

I ett annat scenario noterar en pedagog att några av barnen har lämnat det bygge de höll på med 

(se observation 4) och frågar en annan pedagog: "var håller herrarna hus då?". Hen undrar alltså 

var barnen har tagit vägen genom att kalla dem "herrarna" och inte använda deras namn. När 

dessa pedagoger senare passerar varandra på gården och utbyter kunskaper om vad som pågår 

på olika ställen på gården sker följande dialog: 

 

Pedagog B: "banan är för enkel för herr X." 

Pedagog A: "ja, jag tog några små damer från geggan på gräsmattan - Elsa och 

Amanda." 

 

Den ena gör tillägget "herr" till ett barn som sedan endast benämns med första bokstaven i sitt 

namn. Den andra kallar två barn för "små damer", samtidigt som hen även nämner deras namn. 

En pedagog reagerar på att en springlek kanske går för vilt till (se observation 6). Hen ropar då: 

"försiktiga nu tjejer! [paus] Och killar!", det vill säga påpekar då att alla barnen ska vara 

försiktiga, men delar upp dem efter deras könstillhörighet och kallar dem för "tjejer" och "killar" 

när hen tilltalar dem. 

 

En pedagog ber två barn att vara försiktiga (se observation 7) genom att säga "försiktigt nu 

killar". Hen ber lite senare samma barn samt ett till att sluta kasta rockringar på några andra 

barn genom att återigen tilltala dem med deras könstillhörighet och säga "inte så killar, gå ner 

med dem!". När en pedagog ser ett barn som ligger på gungan (se observation 7), går hen dit 

för att försäkra sig om att hon har det bra och passar samtidigt på att knäppa hennes jacka så att 

hon inte börjar frysa. Hen väljer att istället för att använda barnets namn ge henne ett smeknamn 

som bygger på hennes kön, och frågar "hur är det med fröken fräken? Du fryser väl inte?". Då 
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pedagogerna diskuterar vilka av barnen som kan tänkas behöva äta mer mellanmål (se 

observation 7) konstateras att ett barn äter mycket: "fröken X äter smörgås för det vilda!". 

Barnet får tillägget "fröken" och benämns sedan endast med första bokstaven i sitt namn. 

 

Skillnader i hur pedagogernas tid spenderas med flickor/pojkar 

Samspelen mellan barn och pedagoger är hela tiden skiftande (se observation 2), men tydligt är 

att några utnyttjar alla möjligheter att röra sig in och ut i leken, medan vissa vill vara på samma 

plats och uppehåller sig hellre där med samtalen och närheten till pedagogerna. Flera av 

flickorna vill tydligt uppehålla sig i pedagogens närhet och får då mycket av dennes tid: 

 

Flicka [till pedagog G]: "Vill du åka båt? Båten är sönder, min båt." 

Pedagog G: "Är den trasig?" 

Flicka: "Ja, nej den är sönder, fast den lagas!" 

 

Dock avbryts det under situationens gång och tas sedan inte upp igen efter att pedagogen varit 

iväg för att lösa en konflikt. En annan pedagog är under hela scenariot i sandlådan med två av 

pojkarna som gräver. Hen går inte iväg för att lösa en konflikt utan samspelet i sandlådan 

fortlöper utan störning. 

 

De av pedagogerna som uppsöks av pojkar (se observation 5) för att få deras hjälp med att få 

kontakt med andra barn möts på ett väldigt lösningsfokuserat sätt. Pedagogen ser sig omkring 

efter någon/några som pojken kan leka med, säger "ska vi kolla, vad leker de där?", sammanför 

dem och går sedan därifrån. I de fall där flickor söker hjälp att få kontakt med andra barn (se 

observation 4 och observation 6) bemöts de med fler förslag på vad de kan göra och mer tid 

tillsammans med pedagogen, då hen stannar kvar längre vid flickans sida, t.ex. genom att 

pedagogen också entusiastiskt börjar bygga med klossar. 

 

Skillnader i hur pedagogernas inställning gentemot flickor/pojkar ser ut gällande 
material 

När en grupp barn samlar kastanjer (se observation 3) handlar många av samtalen om kvantitet 

och mängd. Det tas ofta upp av både barn och pedagoger om hur mycket som plockas och att 

hinkar ska vara fulla och inte nödvändigtvis detaljerna eller tankarna bakom kastanjesamlandet. 

Somliga barn får uppmärksamhet och beröm för sina fynd, vissa håller sig mer i bakgrunden. 

Under observationens gång är det två pojkar och en flicka som flera gånger blir tillsagda att inte 

göra på ett visst sätt. 

 

Pedagogerna uppmärksammar att en flicka samlat skal från kastanjerna; "Titta Mia har samlat 

skal bara, lite kreativt så." Trots det är detta inget som uppmärksammas för gruppen och de 

frågar heller inte flickan om hennes tankar eller idéer med skalen. Under observationens gång 

noteras att det upprepade gånger är pojkarna som får bekräftelse på hur mycket de har eller att 

de ska samla mer; "Ja, du har så många nu, din hink är nästan full! Jag har inte mer plats här." 

Flickorna får inte samma uppmuntran utan istället möts med inställningen att det räcker med 

det de redan har eller att de behöver hjälp. 

 

En av pedagogerna har bemött tre barn som alla har varsin pinne och försökt få dem att släppa 

dem. Barnen bemöts dock på olika sätt, flickan (se observation 7) möts av en vädjan att hon 

inte ska ha en pinne och en motivering till varför: "snälla ha ingen pinne, det är farligt". En av 

pojkarna får (se observation 6) veta att han inte ska vifta med pinnen, men får även ett alternativ 
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till detta av pedagogen: "inte vifta med den, jag kan passa den när du bygger". Detta innebär att 

han kan få tillbaka pinnen senare. Även den andre pojken får (se observation 4) detta som 

alternativ, men han får också veta att hans kompis blir ledsen och rädd av att han har tagit 

pinnen mot honom: "du får inte ta pinnar mot din kompis! Han blev ledsen och rädd och 

klättrade upp i trädet". 

 

6.2 Resultat intervjuer 

De observationer vi har gjort av pedagogernas interaktion med barnen ute på gården användes 

som underlag i de diskussioner vi sedan hade med pedagogerna i de olika arbetslagen, för att 

kunna visa för pedagogerna vad de hade sagt och gjort. Detta arbetssätt uppskattades av 

samtliga informanter, då de fick konkreta exempel att förhålla sig till. När ordet släpptes fritt i 

diskussionerna pratades det nästan ingenting alls om arbetet utomhus, utan fokus hamnade på 

de olika rummen, leksakerna och vilka aktiviteter barnen utför inomhus, men med hjälp av 

observationerna kunde vi lättare "dra tillbaka" dem till vårt fokusområde: utomhusarbetet. 

 

Bemöts och tilltalas barnen på olika sätt beroende på deras könstillhörighet? 

Leksaker, miljöer och aktiviteter skiljer sig tydligt åt men något som är detsamma oavsett var 

vi befinner oss är hur barnen bemöts av pedagogerna. Då vi i våra observationer såg tendenser 

till att pedagogerna bemötte barnen på olika sätt utifrån deras könstillhörighet valde vi att ta 

upp detta till diskussion med dem. 

 

Pedagogerna på en ena av förskolorna hade inte diskuterat någon gemensam strategi kring det 

rent språkliga bemötandet. Då de fick veta att de hade benämnt barnen utifrån deras kön vid 

åtta tillfällen svarar Pedagog C att hen inte tror att det spelar någon roll: 

 

Jag säger det ibland. Men jag tror, alltså min egen känsla är att inte det spelar 

jättestor roll. Om man inte lägger en massa värderingar i det själv och det tycker 

inte jag att vi gör. 

(Pedagog C) 

 

Pedagog A och Pedagog B håller med och lägger till att de inte har haft en tanke på det. De 

fortsätter vidare med att göra jämförelsen att det är samma sak som att säga hon och han istället 

för hen och att de inte tycker att det är viktigt och uttrycker att de tror sig komma fortsätta att 

göra det. 

 

Pedagogerna på den andra förskolan berättar att de har tydliga strategier kring hur de tilltalar 

barnen, vi kommer under samtalet in på hur barnen tituleras av pedagogerna, hur det varit en 

medveten strategi bland pedagogerna att inte använda flickor/pojkar, små/stora eller mer 

uppenbara smeknamn relaterade till utseende, just för att utesluta onödig kategorisering: 

 

Sen hur man pratar med tjejer och killar, jag har alltid varit lite mer så: "Ibland har 

jag en fin dag, ibland har jag en käck dag!" "Vad cool du är!" det ska jag ju kunna 

säga till alla. Alla är ju både fina, eller käcka, det ska ju inte skilja sig från vad jag 

brukar säga till någon särskild. 

(Pedagog F) 

 

Ja så inte benämningen blir det viktiga, utan att faktiskt se och bekräfta dem. 

(Pedagog E) 
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Dock ägnas en lång stund av samtalet åt att prata om hur pedagogerna upplever att det ofta kan 

vara så att de säger åt vissa barn "strängare" fortare än andra, alltså olika nivåer av överseende. 

Det visar sig att det mestadels är flickorna som får de snabbare tillsägningarna för att vissa 

beteenden kanske inte väntas av dem: 

 

Vi kanske får säga till dem på skarpen mer direkt de med… De är ju inne i någon 

sorts otroligt trotsig fas också. 

(Pedagog G) 

 

Även i det andra arbetslaget är detta något som de har tänkt på, att pojkar tillåts mer: 

 

Sen, hur man behandl…jag har försökt att liksom rannsaka mig själv lite här nu och 

tänka efter då. Jag tycker ju att jag är så…behandlar alla lika och så. Så tänker jag, 

alltså, vi tillåter vissa pojkar […] mycket, mycket mer än vad vi tillåter 

motsvarande tjejer liksom. [...] Eller de som sätter sig utanför samlingen. Där 

tillåter vi några stycken att sätta sig utanför och inte vara med på vissa saker. 

(Pedagog C) 

 

När vi pratar om vilka aktiviteter som barnen erbjuds anser pedagogerna att de inte tänker 

utifrån några traditionella och stereotypa könsroller, utan de försöker ge alla barn så många 

möjligheter som möjligt. De vill gärna försöka få barnen att testa nya saker: 

 

Och det är mer med enskilda barn, det är inte delat pojke och flicka. Det är väl 

snarare så tänker jag att man blir glad när nån, oavsett kön, vågar prova nånting 

nytt. 

(Pedagog C) 

 

Jag brukar ändå försöka att få dem som sitter och ritar att intressera sig för nånting 

annat för att en ny värld kan ju faktiskt öppna sig. Och då tänker jag ju inte så 

mycket på genusperspektivet, det har jag inte framför mig utan jag tänker bara: 

annat! 

(Pedagog B) 

 

Däremot nämner pedagogerna att de små flickorna inte tycker om jagelekar så mycket, att de 

stora flickorna gärna leker med några av de mindre barnen, att det tidigare år har funnits 

pojkgäng som helt har tagit över gräsmattan med att spela fotboll och att de emellanåt måste 

säga till pojkarna att de inte får cykla mer - för att kunna erbjuda cyklar åt flickorna: 

 

Det är ju fler flickor än pojkar och det märks ju liksom. 

(Pedagog C) 

 

Senare under samtalet fortsätter Pedagog C på samma spår: 

 

Man har några som man vet, mer krävande barn då, och nu råkar det vara pojkar i 

den här gruppen. 

(Pedagog C) 

 

Det tas också upp att somliga barn får en annan reaktion när de kanske är ledsna och behöver 

tröst och det finns en väldig skillnad där beroende på vem det är. Pedagogerna påstår inte 
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nödvändigtvis att det beror direkt på att det är en avvägning beroende av kön, men ett exempel 

som tas upp verkar ändå tyda på att somliga barns känslor tas på större allvar än andras: 

 

När han får sina gråtutbrott har det liksom gått så långt att man knappt orkar trösta 

eller krama honom mer, det är för många gånger det blir gråt utan anledning. 

(Pedagog G) 

 

Är det någon skillnad på hur ni tänker på genuspedagogik/jämställdhetsarbete 
utomhus respektive inomhus? 

Alla pedagogerna är överens om att de tänker annorlunda kring genus- och jämställdhetsarbetet 

utomhus jämfört med inomhus. Utemiljön sägs vara neutral, vilket gör att det arbetet inte 

behöver vara lika tydligt där. Det löser sig på grund av miljön av sig självt, alla barnen tycker 

om att leka med allt och de delar inte upp sig lika mycket efter kön i sina lekar. 

 

Den första spontana reaktionen vi får från alla pedagogerna är att utemiljön är mer neutral och 

att alla barn på ett tydligare sätt leker med allt, till skillnad från hur det är inomhus: 

 

Utomhusmiljön känner jag inte alls är könskodad på samma sätt som innemiljön är, 

det blir inte den uppdelningen. Vi har ju tänkt jättemycket på att fokusera på att ge 

alla lika val inne, men det är lättare att det blir könskodat där… 

(Pedagog E) 

 

Flera av pedagogerna uttryckte att de inte behöver arbeta lika tydligt med jämställdhetsarbetet 

när de är utomhus, miljön är sådan att det liksom löser sig av sig självt - ute på gården faller det 

sig lättare att det inte blir lika flickigt och pojkigt. Det är mer blandade grupper (med både 

flickor och pojkar) som leker tillsammans ute. Alla är intresserade av allt där ute, på ett helt 

annat sätt än inne: 

 

Ute tänker jag mig att det inte är bara killarna som sitter och gräver, leker med bilar 

eller grävskopor, det är inte bara tjejerna som gungar eller bakar… Alla tycker om 

allt! 

(Pedagog F) 

 

…ute på gården tycker jag nästan att det är lättare att det inte blir så tjejigt och 

killigt och så, utan det är blandat och alla är intresserad av allting liksom i stort 

sett… 

(Pedagog B) 

 

Flera av pedagogerna upplever att alla barn gillar geggamoja, att cykla och att klättra. Gården 

sägs vara lite mer neutral, eftersom den inte är ett rum på samma sätt som rummen är inne på 

förskolan. Trots detta konstateras att flickor oftare är runt pedagogerna, de vill gärna sitta nära. 

När det påpekades att observationerna i somliga fall tyder på att längre samtal bedrivs med 

flickorna, blir inte pedagogerna förvånade. Inte heller exemplet med kastanjeplockningen, att 

det var mycket fokus på att pojkarna skulle samla och ha fulla hinkar, var någonting som 

pedagogerna själva slagits av. Där hade det antagits att alla barnen fick lika mycket uppmuntran, 

vilket under observationens gång inte visade sig var fallet. 

 

Under samtalet kommer det upp att barn som inte tar för sig lika mycket inne kan nog göra det 

lättare ute, med utrymme och olika aktiviteter de kan göra där. Det kan vara väldigt lätt att falla 
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dit på att flickorna börjar göra saker tillsammans som då blir flickgrejer t.ex., men Pedagog E 

tar upp att de i arbetslaget satsade på från början att alla skulle ha samma val: 

 

De har ju makt över vart de går när vi är ute, vi säger ju inte till dem att de ska gå 

eller inte gå någonstans där. 

(Pedagog E) 

 

Även i det andra arbetslaget är de inne på samma sak när det pratar om barnens val, att de själva 

ska få välja. Pedagog C vill också ge alla barn samma val: 

 

Och det är ju inget självändamål att de ska göra samma saker men man måste ju 

ändå erbjuda dem chansen att göra det. 

(Pedagog C) 

 

I det ena arbetslaget är genus-/jämställdhetsarbete inte uttalat och bestämt, de har emellanåt 

pratat om specifika saker men har inget genomgripande arbete bestämt. De upptäcker dock 

under diskussionen att de mestadels har samma syn på det och Pedagog C säger: 

 

Det är lite oskriven regel, vi gör ungefär samma då alla tre fast vi inte har pratat om 

det. 

(Pedagog C) 

 

Anser ni att ni arbetar mer tydligt med genuspedagogik/jämställdhetsarbete 
utomhus eller inomhus? 

Utemiljön sägs vara friare och automatiskt tillgänglig för alla och de strategier för 

jämställdhetsarbete som pedagogerna har nyttjas mest i arbetet inomhus. Att pedagogerna när 

ordet släppts fritt i diskussionerna nästan inte pratar någonting om arbetet utomhus (fokus 

hamnar på de olika rum samt leksaker som finns och de aktiviteter barnen utför inomhus) visar 

på ett påtagligt sätt var det tydligaste arbetet utförs någonstans. 

 

Det kommer i samtalet upp att i utomhusmiljön verkar det finnas en bonus med att barnen inte 

behöver lika mycket hjälp in i någon sorts lek, det är snarare att pedagogerna får dra dem 

därifrån. När det är en miljö de inte begränsas av, blir det kul och spännande och alla vill vara 

med. Med utemiljön är det en helt annan frihet, du kan springa och skrika och leva ut, välja mer 

själv: 

 

De leker jättemycket i grupp, innan kunde det oftare vara att de gick runt två och 

två, några gungade och några lekte själva, men nu leker nästan hela gruppen 

samtidigt. 

(Pedagog F) 

 

Det är ju mycket cyklar som alltid, rollekar och spökjage. De åker iväg med båten 

någonstans, eller sitter i huset och äter och har kalas. Det är ju sånt som precis alla 

gör också. 

(Pedagog E) 

 

Den fysiska miljön verkar av pedagogerna upplevas som mer automatisk tillgänglig för alla 

men det är ändå inne som de mer tydliga strategierna till att undvika stereotypa mönster finns. 
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Det tas upp att strategierna för att inkludera alla är gjorda för att vara övergripande men det 

verkar ändå vara inne som de nyttjas mest. Pedagog E och Pedagog G förklarar: 

 

Inne är det nog ännu lättare att liksom introducera saker de inte vanligtvis brukar 

göra eller välja heller, att man går in någonstans med dem men att de sen får styra. 

(Pedagog E) 

 

Sen leker alla våra barn med alla leksaker med, det är inte att alltid samma killar 

sitter med bilarna och flickorna står i köket. Just mathörnan är det nog ingen som 

inte går in i, den är så populär! Kanske inte [namn], men han är inte ett sånt barn 

som går in där. 

(Pedagog G)  

 

6.3 Sammanfattning 

Några gemensamma ämnen och insikter kommer båda lagen av pedagoger fram till under 

diskussionerna som sker på olika håll. Det verkar finnas ett medhåll om att saker och ting som 

barnen dras till mycket väl kan vara könsneutrala men verkar ändå vara mer neutrala i utemiljön. 

Det dras inga direkta paralleller till kodade miljöer eller lekar inne eller ute. Alla håller med om 

att barnen tycker uteleken är rolig, spännande, stimulerande. Det uttrycks starkt att utemiljöns 

förutsättningar ger större chans till frihet, att leken inte blir lika styrd. Däremot beskrivs i några 

fall sysselsättningarnas utförande och flickornas och pojkarnas intressen nästan som två 

motpoler, som att det är ett köns tur att ha en viss leksak och inte en individs. Det är ett 

beskrivande av socialt grupptryck utan att det egentligen uppfattas. 

 

Det konstateras att flickor oftare är runt pedagogerna, vid pyssel inne och de vill gärna sitta 

nära ute. Vid påpekan att observationerna i somliga fall tyder på att längre samtal bedrivs med 

flickorna, blir inte pedagogerna förvånade. Det slår oss också att när flickorna bedöms som mer 

deltagande eller kapabla till längre konversationer är pedagogerna positiva i sina uttalanden och 

det dras inga paralleller att om flickorna har fler längre samtal blir konsekvensen automatiskt 

att pojkarna har färre längre samtal. De verkar även ha samma upplevelse av att sättet som 

flickor och pojkar får tillsägelser skiljer sig åt. Pedagogerna påstår sig uppleva mestadels en 

likabehandling men det nämns ändå att pojkarna kanske glider förbi mer och flickorna 

begränsas med en gång. Med andra ord ges pojkarna mer tid, plats, stökutrymme. 

 

Alla verkar hålla med om att mycket görs för att förhindra könsstereotypa mönster, men inte 

precis hur det går till, om det finns nedskrivet eller handlar om gemensam förståelse. Det blir i 

båda arbetslagen tydligt att det finns en stor personlig del i hur jämställdhetsarbetet går till och 

efterlevs. Det ena arbetslaget nämner den likabehandlingsplan som ska försöka ena hur 

pedagogerna möter barnen så att alla har ungefär samma tillvägagångsätt. Dock är det inte helt 

konkretiserat vilket lämnar en stor del upp till pedagogerna själva. Pedagog B sammanfattar sin 

syn på jämställdhetsarbete på följande sätt: 

 

Men jag tycker att det är väldigt viktigt att flickorna och pojkarna känner sig lika 

behandlade, får de inte med sig det nu är det ju förfärligt! 

(Pedagog B) 
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7. Diskussion/Analys 
I detta avsnitt kommer vi diskutera resultaten av vad observationer och samtal med pedagogerna 

har visat, för att besvara våra frågeställningar. Vi kommer också ta upp didaktiska 

konsekvenser, metoddiskussion och fortsatt forskning. Eftersom det är pedagogerna som utför 

arbetet är det genom deras uppfattning och våra egna observationer som vi fått insyn i 

processen. 

 

Vi tycker oss genom det sociokulturella tankesättet finna belägg för att mycket av det lärande 

som barnen tillgodogör sig sker i relation till de förutsättningar som läraren skapar och influerar. 

Även i det sociala utbytet med kamrater blir leken och kulturskapandet en ovärderlig del i 

läroprocessen där områden som språk, relationer, emotionellt och strukturellt ramverk ligger i 

konstant överlappning. Säljö (2000, ss. 25-27) redogör att utifrån sociokulturellt perspektiv sker 

lärande i aktivt samspel parter emellan och ska därför analyseras utifrån vilka aktiviteter som 

äger rum. Den sociala praktiken är det mest talande för att förstå hur lärande kommer till stånd 

och lägger grund för ytterligare interaktioner. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Här behandlas de resultat som inhämtats från observationer och samtal under kategorierna för 

våra tre frågeställningar. Vi problematiserar över hur åsikter och beteenden går isär och vad det 

kan bero på utifrån den teoretiska bakgrund vi använt oss av. En av de frågor som återkommer 

mest är varför det finns en sådan övertygelse hos pedagogerna att utemiljön är mer könsneutral 

och vad den grundar sig i. Vi resonerar över om det kan bero på att pedagogerna släpper garden, 

behöver någonstans att få lite andrum eller om det finns en övertro på utomhusmiljön som 

onödig att influera. 

 

Barnen bemöts och tilltalas på olika sätt beroende på deras könstillhörighet 

I vår studie kan vi se exempel på att pojkar och flickor behandlas olika. I synnerhet är det några 

situationer där pedagogerna agerat särbehandlande utan att någon större vikt läggs vid att det 

skulle ha några direkta konsekvenser. Exempelvis konstaterar ett arbetslag att de är medvetna 

om att de ofta använder ord såsom flickor/pojkar, damer/herrar för att tilltala barnen, men inte 

mycket argumentering förs över att det kanske är något att se över. Detta blir för barnen en 

konstant pågående påminnelse om deras könstillhörighet, utan att den har någon direkt 

anknytning till någonting. Det betonas inte att de är människor eller vänner eller något annat av 

egentligt värde, utan bara att de är av olika kön. 

 

Barn lär sig språk från vuxna i sin närhet, till att börja med uppstår det som ett 

kommunikationsmedel mellan barnet och människorna i dess närhet. Språket behöver komma 

först, innan barnen lär sig att bli tänkande och reflekterande människor (Vygotskij 1978, ss. 84-

91). Om barnen ofta får höra sig själva omtalas utifrån sin könstillhörighet finns det risk för att 

det blir dessa begrepp de bygger sin självbild och sina tankar om sig själva på. Detta istället för 

att de inser att var och en är en egen unik individ med olika egenskaper, som inte är kopplade 

till deras kön. 

 

Som Tallberg Broman (2009, ss. 77-78) säger, de värderingar som gäller i samhället påverkar 

även hur förskollärare ser på flickors och pojkars beteenden. Hellman och Ärlemalm-Hagsér 

(2011, ss. 34-37) menar att det är lätt att fastna i uppfattningen att alla flickor och alla pojkar 
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beter sig på ett visst sätt. Barns handlingar skiljer sig oftast inte så mycket åt, men genom att 

fokusera på kön är det lätt att bekräfta de könsstereotypa beteendena. 

 

Ett annat exempel som blir tydligt i både observationer och samtal är den tid som ägnas åt 

samtal och interaktion med barnen. Vi märkte under flera tillfällen att det ofta var flickorna som 

ägnades mer samtalstid med pedagogerna. När vi under intervjuerna tog upp att det fördes 

längre samtal med flickorna, blev inte pedagogerna förvånade. Tvärtom konstateras att flickor 

oftare är runt pedagogerna, vid pyssel inne och vill sitta nära ute. Det får oss att undra, om 

pedagogerna omedvetet har en preferens för samtalen med flickorna, eller om det sker för att 

flickorna fått den sociala förstärkningen eller förväntan på sig tidigt. 

 

Att pojkar får mer överseende eller uppmärksamhet från pedagogerna trots att flickorna 

uppmuntras till längre samtal blir en lite märklig kombination. Vi tror att det här är en fråga om 

en undermedveten uppmuntran av somliga förmågor som barnen därefter anpassar sig efter och 

gör till sina. Hellman och Sunnebo (2009, ss. 48-49) pratar om hur barn lär hela tiden, men att 

vi måste ha tillit till dem och deras förmågor. Detta blir i synnerhet viktigt ur ett balanserat, 

jämlikt perspektiv också, så att inte vissa uppmuntras medan andra begränsas. 

 

Detta problematiseras egentligen inte över vilket får oss att tänka på vad Odenbring (2010, ss. 

121-130) skriver om hjälpfrökenbeteenden, det vill säga när ett barn hjälper till med de 

uppgifter som kan sägas vara mer lärarinriktade. Är detta ett exempel på att flickor uppmuntras 

till ett mer vårdande och socialt styrt beteende, trots att det inte är en direkt avsikt? Att agera 

hjälpfröken leder också ofta till mer en stark känsla av delaktighet, kontakt med läraren och ett 

identifierande med vad läraren gör. Ett annat exempel som tas upp verkar tyda på att somliga 

barns känslor tas på större allvar än andras i somliga situationer, även om det inte nödvändigtvis 

verkar vara en avvägning beroende på kön. 

 

Enligt Vygotskij (Lindqvist 1999, ss. 24-28) föds vi in i värderingar, övertygelser och 

sammanhang som redan är socialt förankrade och kulturellt specifika. Det blir tydligt när de 

särbehandlingar som faktiskt förekommer inte uppmärksammas av vare sig den ena eller andra 

parten, det betraktas istället helt enkelt som något fullständigt normalt. Trots att det blir tydligt 

att flickor ges mer av samtalsutrymmet ser ändå pedagogerna hur pojkarna i många situationer 

glider förbi mer där flickorna begränsas på en gång. Pojkarna anses får snabbare 

uppmärksamhet, mer utrymme och överseende. 

 

Det förstärks av Olofsson (2007, ss. 45-46) som menar att obalansen i hur flickor och pojkar 

får utrymme i verksamheten rent statistiskt kan påvisas. Författaren gör det även tydligt att det 

inte går att förneka att flickor och pojkar lever med separata förutsättningar och underliggande 

krav på sig i dagens samhälle. Olofsson (2007, ss. 50-51) talar även om vikten med positiva 

vuxenkontakter. Flickorna blir de som tilldelas duktighetsstämpel och de agerar ofta 

hjälpfröknar, medan pojkarna ofta ses som överrepresenterade i situationer där det blir högljutt 

och bråkigt. Enligt Odenbring (2010, s. 117) uppfostras flickor till kollektivister och pojkar till 

individualister, just genom den här sortens omedvetna särbehandling. Det blir ändå uppenbart 

att mycket av det beteende vi upplever från pedagogerna inte är ur en medveten synvinkel. 

 

När vi frågar oss om den information vi får från pedagogerna är överensstämmande med det vi 

har observerat i den löpande verksamheten blir svaret både ja och nej. Pedagogerna på den ena 

förskolan berättar att de har tydliga strategier kring hur de tilltalar barnen, vi kommer under 

samtalet in på hur barnen tituleras av pedagogerna, hur det varit en medveten strategi bland 

pedagogerna att inte använda flickor/pojkar, små/stora eller mer uppenbara smeknamn 
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relaterade till utseende, just för att utesluta onödig kategorisering. Detta är något som absolut 

kan konstateras efter att ha observerat verksamheten. 

 

Sandberg och Vuorinens (2008, ss. 24-26) resonemang om lekformer som kännetecknar 

respektive kön verkar på båda förskolorna inte vara en rådande uppfattning, utan snarare åsikten 

att barnen föredrar alla möjliga sorters lek och att det är eftersträvansvärt. 

 

Skillnader i hur pedagoger tänker på genuspedagogik/jämställdhetsarbete 
utomhus respektive inomhus 

Vi tycker oss se, både genom förkunskaper och i den utförda studien, att det finns belägg för 

att de verksamma pedagogerna förhåller sig till barnen och deras lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv i förskolans miljöer. Teorin att barn konstruerar sin kunskap utifrån 

sociala interaktioner, användandet av språk och betraktandet av diverse beteenden utgör en 

viktig grund i hur vi försöker göra läromiljön tillgänglig för alla individer. Däremot ser vi tecken 

på att de konkreta metoderna för att uppnå detta är långt mer uttalade och använda i 

inomhusmiljön, bland annat genom att samtalen automatiskt gled in på den när vi pratade om 

genusarbetet. Det skulle kunna förklaras genom att när vi lämnar vår inomhusmiljö, sätts fokus 

på en annans sorts lärande. När utemiljön redan anses vara interaktiv och skänker barnen den 

mentala utmaning som vi försöker uppnå inne, blir våra pedagogiska verktyg och metoder 

närmast övertrumfade. Kanske anses den redan genom sin blotta existens idealisk nog att vi inte 

vill gå in och styra eller influera det som redan är komplett och öppet för alla. En annan aspekt 

kan vara att vi, medvetet eller undermedvetet, vill ge barnen en chans att få uppleva och 

tillgodogöra sig kunskap utan att bli störda av pedagoger som ställer olika krav på dem eller på 

lekarna de väljer. 

 

I vår studie ser vi belägg för att jämställdhetsarbetet skiljer sig åt ute och inne. I samtalet med 

pedagogerna kommer det upp att i utomhusmiljön verkar det finnas en bonus med att barnen 

inte behöver lika mycket hjälp in i leken. Utemiljön beskrivs som fri på ett annat sätt än 

innemiljön, barnen kan välja mer själva och alla vill delta i leken. Upplevelsen av utemiljön 

som automatiskt mer jämställd och tillgänglig för alla gör att metoder för att undvika stereotypa 

mönster mestadels används inne. Innemiljön och dessa strategier är något som samtalet glider 

över på ofta. Det tas upp att strategierna för att inkludera alla är gjorda för att vara övergripande 

men det verkar ändå vara inne som de nyttjas mest. 

 

En miljö som av pedagogerna lämnas i stort opåverkad och oreflekterad över riskerar att ge 

färre möjligheter för barnens lärande och utveckling, då lärande enligt Vygotskij (1978, ss. 84-

91) behöver ske i den proximala utvecklingszonen, det vill säga på en nivå något högre än den 

faktiska utvecklingsnivå där barnet befinner sig. Enligt Vygotskijs (Lindqvist red. 1999, ss. 24-

28) mening, påverkas eleverna så mycket av miljön omkring dem att läraren blir oumbärlig i 

att organisera miljön, även socialt. Det blir därför problematiskt med tanken att en såpass stor 

del av dagen som ändå utevistelsen utgör då anses vara redan löst och automatiskt tillgänglig 

för alla gruppens individer utan att särskilt mycket behöver göras för att det ska vara så. 

 

När vi pratar om vilka aktiviteter som barnen erbjuds anser pedagogerna att de inte tänker 

utifrån några traditionella och stereotypa könsroller, utan de försöker ge alla barn så många 

valmöjligheter som de kan. Dock ser vi belägg för i våra observationer att det inte är fallet, 

sättet som flickor och pojkar erbjuds lekar eller uppmuntras skiljer sig åt vid flera tillfällen. 

Våra intervjuer visade att pedagogens roll att uppmärksamma barnens olika förmågor inte är 

helt neutral (Månsson 2000, ss. 179-181). Det är självklart något som är mycket svårt att vara 
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konstant medveten om, men det försvåras ytterligare om uppfattningen av en läromiljö inte 

behöver lika mycket jobb och medvetenhet för att vara jämställd. Resultatet kan då lätt bli att 

pedagogerna släpper garden ute på gården, vilket vi anser händer här i vissa situationer. 

 

Pedagogerna arbetar tydligare med genuspedagogik/jämställdhetsarbete 
inomhus 

En av de tydligaste punkterna som uttrycks under samtalen med alla pedagogerna är att 

utomhus, där miljön upplevs som friare och mer tillgänglig, behövs det inte arbetas lika tydligt 

med jämställdhetsarbetet. Leken och förhållningssättet beskrivs som sådan att det liksom löser 

sig av sig självt och att det inte blir lika flickigt och pojkigt som det lätt kan bli inne. Säljö 

(2000, ss. 25-27) redogör att utifrån sociokulturellt perspektiv sker lärande i aktivt samspel 

parter emellan och ska därför analyseras utifrån vilka aktiviteter som äger rum. Det anser vi i 

somliga fall inte görs till fullo. Ingenstans under samtalet med pedagogerna dras det några 

paralleller till att det rådande synsättet angående utomhusmiljön skulle kunna baseras på 

förutfattade meningar och inte konkreta fakta. 

 

Mycket av litteraturen ger bilden av att utomhusmiljön är såpass bra i sig att den knappt behöver 

problematiseras. Att, som Elfström (2008, ss. 11-16) säger, barn som har tillgång till lek 

utomhus får en positiv utveckling både gällande motorik och lärande är knappast något att 

argumentera mot. Inte heller att fler roller och mer kreativitet ges i den jämfört med 

inomhusmiljön mer ostrukturerade utomhusmiljön (Webster 2011, ss. 9-11). Men slutar vi i och 

med detta att analysera vad som faktiskt händer? Mårtensson (1993, ss. 22-24) skriver att 

vistelsen i naturmiljön kan genom barns sinnes- och känslostyrda sätt att uppleva världen leda 

till att de bemästrar helt nya begrepp och uttrycker sig på egna villkor. Barnen kommer knappast 

automatiskt bryta mot normer och könsroller, bara för att utomhusmiljön ger dem större 

möjligheter till det. 

 

Både Bourke och Sargisson (2014, ss. 373-374) samt Petrovic och Lindvall (2011, s. 33) 

beskriver hur de ser att flickor och pojkar söker sig till olika typer av aktiviteter och 

upprätthåller samma könsstereotypa mönster både ute och inne, trots att mångfalden i 

naturmiljön kan hjälpa till att bryta dem. Bengtsson och Gustafsson menar dock att förhållandet 

i en undervisande situation förändras lättare till att överskrida gränser och normer när det görs 

utomhus (2011, ss. 7-9). Situationen på förskolegården är dock inte helt jämförbar, då vi 

pedagoger ofta lämnar barnen mer "ifred" där. Det kan konstateras att uppfattningarna om den 

komplicerade, sociala dynamiken som finns utomhus går isär, som så ofta inom 

jämställdhetsarbetet. Vi vill ändå påstå att den bredd som finns i utomhusmiljön besitter en 

mängd potential för att utmana könsroller och bli mer jämställd, men då är ett av de viktigaste 

kriterierna medvetna och handlingskraftiga pedagoger som visar vägen. 

 

Vi har funderat mycket över anledningarna till varför just utomhusmiljön inte är ett lika 

prioriterat forum vad gäller strukturer och medvetenhet inom genus- och jämställdhetsarbete. 

Baserat både på våra resultat och egna erfarenheter verkar det finnas en uppfattning om tiden 

utomhus på gården som en naturlig stund, där både barn och pedagoger får andas lite. Både 

frisk luft och från krav att vara eller bete sig på ett visst sätt. När vi själva tänker på minnen 

från barndomen och hör våra kollegor berätta om samma sak, finns det en oerhörd kärlek och 

nostalgi förknippad med de upplevelser vi fått utomhus. Generellt finns det enligt svensk 

tradition ett arv av att det är positivt och sunt att vistas i naturen och att det är välgörande för 

oss på fler sätt än vi kan förklara. Detta finns i oss med varje skogstur, havsbad och alla gånger 
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vi plockat blommor eller smultron eller klättrat i träd. För att inte tala om alla sagor vi fått med 

oss genom författare som t.ex. Astrid Lindgren där naturen spelar en framträdande roll. 

 

Vi kom fram till att kanske är den prägeln något som gör att vi redan är partiska och gladeligen 

lämnar över stor del av kontrollen till Moder Natur. White (2004) beskriver hur vår täta kontakt 

med naturmiljöer stärker vår kärlek och fascination för den och gör att vi vill vidarebefordra 

detta till framtida generationer genom att låta dem leka i och utforska samma miljöer. Har vi 

med oss en undermedveten idé att den optimala, kompletta och sunda naturmiljön är så 

välgörande för barnen att vi gör bäst i att inte störa dess inverkan för mycket? Det är från naturen 

vi kommer ursprungligen och där vi ofta känner oss hemma, lugna och stimulerade. Just 

situationen utomhus som oreflekterad och en aning förbisedd är något vi anser mycket viktigt 

att lyfta, men kanske är det inte så konstigt om vi tillskriver den autenticitet och jämlikhet utav 

bara farten.  

 

Det här stöds av Ärlemalm-Hagsér (2008, ss. 111-112) som påpekar att det kan vara lätt att anta 

att utomhus automatiskt är en god och jämställd miljö, utan att det finns direkta belägg för det. 

Det verkar finnas ett medhåll om att saker och ting som barnen dras till mycket väl kan vara 

tillgängliga för båda könen men ges ändå mer neutral status i utemiljön. Med de förutsättningar 

som vår studie ger, kan det inte hämtas några svar större än hur just pedagogerna på våra utvalda 

förskolor tänker, men mönstren som vi kommer i kontakt med verkar vara mycket större än så. 

 

7.2 Didaktiska konsekvenser 

De didaktiska konsekvenserna i vår undersökning kommer tack vare vår ganska unika position 

att arbeta på de förskolor vi har valt att undersöka kunna få en rent praktisk konsekvens. Då 

våra kollegor uttryckte stor tacksamhet i att få hjälp "utifrån" i att kunna se på sitt arbete 

kommer de med största sannolikhet att använda resultatet för att förbättra sitt genus- och 

jämställdhetsarbete. 

 

Pedagogerna har onekligen stor påverkan beroende på vad de sänder ut genom sina attityder 

och arbetssätt. Om föreställningar och förväntningar angående flickors och pojkars beteenden i 

uteleken skiljer sig åt, influerar det hur lärande tillhandahålls även om det inte sker medvetet. 

Pramling och Pramling Samuelsson (2010, ss. 30-31) beskriver att pedagogernas insats är en så 

vital del av vad lärandet faktiskt innebär att det inte bör riskeras av att bemöta flickor och pojkar 

på olika sätt. Inkludering av alla är en självklar målbild i dagens vision om en välfungerande 

förskola, då den utgör en miljö för förändrade könsrelationer och genusarbete, både som strategi 

och struktur. 

 

Det finns en motstridighet i att skapa en pedagogisk och social läromiljö tillgänglig för alla och 

samtidigt veta att vi influeras och påverkas av mönster utan att det ens är uppenbart för oss. Hur 

kan vi då vara säkra på om vi behandlar flickor och pojkar så lika som det är meningen att vi 

ska? Våra resultat visar att den mänskliga faktorn hos pedagogerna onekligen har inverkan på 

interaktionen med förskolebarnen och även beroende på var interaktionen sker. Frågan 

uppkommer om det kan ligga ett mått av bekvämlighet i att utomhusmiljön uppfattas som 

könsneutral. Det blir i så fall pedagogernas chans att pusta ut och vila i förvissningen att alla 

har lika tillgång och möjligheter även om det i själva verket inte är så enkelt. Det är viktigt att 

faktiskt se saker för vad de är och inte för vad de antas eller förmodas vara. 

 

Vi tycker oss se, både genom förkunskaper och den utförda studien, att det finns belägg för att 

de verksamma pedagogerna förhåller sig till barnen och deras lärande utifrån ett sociokulturellt 
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perspektiv i förskolans miljöer. Teorin att barn konstruerar sin kunskap utifrån sociala 

interaktioner, användandet av språk och betraktandet av diverse beteenden utgör en viktig grund 

i hur vi försöker göra läromiljön tillgänglig för alla individer. Däremot ser vi tecken på att de 

konkreta metoderna för att uppnå detta är långt mer uttalade och använda i inomhusmiljön, 

bland annat genom att samtalen automatiskt gled in på den när vi pratade om genusarbetet. Det 

skulle kunna förklaras genom att när vi lämnar vår inomhusmiljö, sätts fokus på en annans sorts 

lärande. När utemiljön redan anses vara interaktiv och skänker barnen den mentala utmaning 

som vi försöker uppnå inne, blir våra pedagogiska verktyg och metoder närmast övertrumfade. 

Kanske anses den redan genom sin blotta existens idealisk nog att vi inte vill gå in och styra 

eller influera det som redan är komplett och öppet för alla. En annan aspekt kan vara att vi, 

medvetet eller undermedvetet, vill ge barnen en chans att få uppleva och tillgodogöra sig 

kunskap utan att bli störda av pedagoger som ställer olika krav på dem eller på lekarna de väljer. 

 

Inkludering av alla är en självklar målbild i dagens vision om en välfungerande förskola, där 

stereotypa könsroller riskerar att hämma barns identitetsskapande. En potentiell lösning på detta 

problem skulle kunna vara att arbeta mer utifrån ett kompensatoriskt arbetssätt, men då ställs 

vi inför riskerna med att det blir för övergripande och att de antaganden vi gör i sig kan verka 

diskriminerande. Eidevald (2011, s. 51) belyser detta med sin problematisering om att det inte 

finns en tydlig väg att gå för att undvika särbehandlingen av flickor och pojkar. Slutligen anser 

vi att den enda rimliga lösningen blir ett tillvägagångsätt som tar hänsyn till barnet som individ 

endast och inte utifrån sitt kön. Det är så vi redan förhåller oss till barnens olikheter i alla andra 

avseenden och det finns ingen anledning att sluta när det gäller könsneutralitet. Just neutral 

titulering är en enkel metod att använda sig av för att undvika kategorisering utan någon egentlig 

anledning. 

 

Vad gäller att tillskriva egenskaper till någon miljö, som utomhusmiljön, tror vi det är viktigt 

att vara medvetna om att det finns en risk att bete sig på ett visst sätt i en viss sfär utan att 

reflektera över det. Om det finns ett invant mönster att tänka på gården som en plats som är 

mindre könskodad har det automatiskt skett en nedprioritering av att analysera hur vi bedriver 

jämställdhetsarbete kopplat till uteleken. Det finns ett värde i att pedagogerna har insikt i att det 

finns en risk för att utemiljöerna blir förbisedda och således bygger upp strategier för att 

inkludera dem och inte anta att det redan är färdigt. Detta kan bli ett aktuellt ämne för framtida 

diskussioner och pedagogiska reflektioner. 

 

En av de tydligaste linjerna som uppdagades var hur nästintill varje pedagog som varit delaktig 

ansåg att utemiljön var mindre könskodad utan att några egentliga skäl till detta uppgavs. Vi 

känner nu i efterhand att något av det viktigaste vi tar med oss är perspektiv där vi frågar oss 

själva och våra kollegor: Om det är så att vi tycker att miljöerna skiljer sig åt, beror det på själva 

platserna, barnen eller på oss själva? Och finns det verkligen riktiga belägg för de skillnader vi 

är så övertygade om existerar?  

 

7.3 Metoddiskussion 

Eftersom vi valde att göra en kvalitativ studie för att studera pedagogernas bemötande och sen 

diskutera det med dem var det inte aktuellt att använda sig av någon mer metod än observation 

och fokuserade gruppintervjuer. Användning av enkät hade inneburit en helt annan typ av 

resultat och bearbetning som inte lett fram till den information som vi behövde för att utföra 

vår studie. Vårt val att utgå från en existerande tabell och dela in observationerna i 

underkategorier gjorde det hela tydligare och lättare att överskåda, både vid transkribering och 

analys. Vi är nöjda med de resultaten vi fick fram genom både observationer och samtal. 
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Vi är medvetna om risken att i intervjuer påverka den som intervjuas så att den information som 

ges färgas av intervjuarens åsikter (Bjørndal s. 91), men har försökt att motarbeta denna risk 

genom att ha med resultaten från våra observationer som motvikt och neutralt material, då 

observationerna är i den speciella positionen att de används både som underlag och som resultat. 

Vi tror att vara "känd" observatör avdramatiserar situationen och kan således leda till säkrare 

resultat. Troligen hade varken pedagoger eller barn ha varit såpass avslappnade som de var vid 

observationerna om någon för dem okänd person hade genomfört dem. Vidare anser vi att 

observationerna har hjälpt oss att hålla ett mer neutralt och objektivt perspektiv då de har hjälpt 

oss att se på våra kollegor utifrån. 

 

Att genomföra undersökningarna på de förskolor vi arbetar på ligger helt i linje med den 

utbildning vi just nu slutför - Förskollärarprogram för pedagogiskt verksamma. Vad kan då vara 

mer logiskt än att göra en undersökning som går direkt till tillbaka till vår egen verksamhet? 

Att återföra insikter och kunskaper till den berörda verksamheten blir också mycket lättare när 

studien är relevant gjord i deras egen miljö. Under intervjuerna visste vi själva inte om de 

resultat som skulle visa sig senare men har nu möjligheter att ta upp detta under vidare samtal 

och kompetensutveckling på de respektive avdelningarna i framtiden. 

 

Då det först var i slutet av vår undersökning vi tyckte oss kunna se ett samband mellan att 

pedagogerna inte anser sig behöva arbeta i lika hög grad med genus- och jämställdhetsarbete 

utomhus och att naturen redan ses som optimal, komplett och sund i sig. Vi har därför tyvärr 

inte haft tid nog att söka upp särskilt mycket forskning och litteratur kring detta eventuella 

samband. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

De ämnen vi undersökt, genus-/jämställdhetsarbete och utomhuspedagogik, har det båda 

bedrivits mycket forskning om. Det går fortfarande att resonera om genus som ett ständigt 

aktuellt ämne, eftersom vi märkt att åsikterna ofta går så isär att det är svårt att enas både om 

ett gemensamt slutmål och om vägen dit. Exempelvis ser vi stora variationer i den 

kompensatoriska pedagogiken och hur ett allmänt tillvägagångsätt där hade varit till stor nytta. 

 

Vi blev varse att forskning, trots att den bedrivits på området en jämställd utemiljö, är 

knapphändig och i viss mån något förlegad. Problematiken som kan stötas på i flickors och 

pojkars förutsättningar att ha rättvis fördelning av tid, uppmärksamhet och resurser utomhus 

inte är särskilt väl dokumenterad eller analyserad. Det skulle kunna vara en värdefull riktlinje 

att förbättra och forska mer i. 

 

Då vi tyckte oss se ett samband mellan att naturen, och i förlängningen även förskolans 

utomhusmiljö, ses som automatiskt fantastisk och att pedagogerna därför inte behöver arbeta 

specifikt med någon genus- och jämställdhetsarbete där skulle det vara mycket intressant med 

vidare forskning som dyker djupare in i detta. 
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Bilaga 3 
 

Observationer 

 

Observation 1 - Uppe på kullen 

Två pedagoger sitter på kullen ute på gården och pratar med barnen, några av dem kommer och 

går och rullar utefter kullen, det sker flera olika interaktioner. Några barn sitter på cyklar och 

åker längs med asfaltsvägen som går runt gården. På kullen pågår ett samtal om saker som går 

att göra inne i ateljén och vad de senast såg på sin promenad till skogen. 

 

En flicka [till pedagog E]: Det är som när man pluppar! 

Pedagog E: Pluppar? 

Flickan förklarar: Det är när man gör olika saker eller hus, eller skor, eller hästar. 

Pedagog E: Hur ser plupparna ut då? 

Flickan beskriver och visar med handen: Man sätter dem i såna platta, med hål i. 

En annan flicka inflikar till Pedagog F bredvid: Vi såg gråsuggorna i skogen! 

Pedagog F: Just det, när vi satt på presenningen och åt äpple såg vi dem. 

Flickan: De bodde vid trädet, jättemånga! 

En pojke bredvid ropar: Massa i stubben! 

Pedagog E: Ja Sebbe. 

Samtalet glider sen in på grävskoporna som synts från skogen. 

Samtidigt uppstår en konflikt där en pojke inte hinner fram till den cykeln han ville 

ha först. Pedagog F går fram och börjar prata med barnen om vad som hänt. 

Pedagog F: Kalif, du kan använda dina ord, det hjälper inte att skrika. Anna, det är 

Max som använder den cykeln nu. 

Pojken ropar: Jag har den! 

Flickan väljer att gå och gunga med två andra barn istället. Pedagog F pratar en 

stund med pojkarna om att det är viktigt att dela med sig av leksakerna. Hen går sen 

fram till flickan som gick till gungan. 

Pedagog F [till Anna]: Tack Anna, det var omtänksamt av dig att försöka hjälpa 

Kalif. 

 

 

Observation 2 - Reser med båten 
Här spenderas tiden ute på gården med aktivitet både i båten och i sandlådan. Några gör en 

spöklek där flera springer runt. Vissa barn rör sig in och ut ur leken, några stannar kvar en kort 

stund och några längre. Flera barn har hinkar och spadar som de bär på. Pedagog G sitter i båten 

med två flickor och två pojkar och Pedagog E sitter i sandlådan med två pojkar som gräver en 

stor sandhög. 

 

Flicka [till pedagog G]: Vill du åka båt? Båten är sönder, min båt. 

Pedagog G: Är den trasig? 

Flicka: Ja, nej den är sönder, fast den lagas! 

En annan flicka kommer fram: Här är glass! 

Pedagog G: Oj vad gott! Vill katten ha lite glass? Vad är det för gott i? 

Flicka: Choklad! 

Flicka liggandes på båtens golv [till pedagog G]: Katten kan faktiskt inte sova! 

Pojke: Jag älskar mycket av tårta. 

Han är upptagen av att göra iordning det de ska äta. 



 

 

Pojke [till flickan som ligger]: Är du också hungrig, katten? Nu är nog katten också 

hungrig. 

Här måste pedagog G resa sig och kliva iväg från båten för att avbryta en situation 

där ett barn viftar med spaden i en pojkes ansikte. 

Pedagog E [till en av pojkarna i sandlådan]: Kan du se igenom den? 

Hen håller en sil framför ansiktet på pojken. 

Pedagog E: Ser du Sebastian? 

Pojke svarar: Ja, han är randig! 

En annan pojke ropar från båten: Sätt dig, båten åker ju nu. Sebastian!!! Båten åker! 

 

 

Observation 3 - Plocka kastanjer 
I detta scenario har Pedagog E, F, och G gått ut med barnen till några kastanjeträd och tagit 

med sig hinkar för att de som vill kan ska kunna vara med och plocka kastanjer som de sen ska 

ta in och göra experiment med. Barnen springer runt en och en eller tillsammans och pratar med 

varandra och pedagogerna medan de plockar. Pedagog G står nära ett hörn vid staketet där det 

är lite brant, medan de två andra rör sig runt i gruppen, ståendes ibland men för det mesta på 

huk. Några flickor sitter och tittar på kastanjernas skal och pratar om att de är taggiga eller 

spruckna och vad de ska göra med dem på förskolan. 

 

Pojke räcker fram en kastanj [till pedagog F]: Här får du! 

Pedagog F: Tack, vi kan hitta fler till dig, så du får en full hink. 

Flicka [till pedagog F]: Nu är min nästan full! 

Pedagog F: Det räcker bra. 

Pedagog G ropar till tre barn att inte springa för fort ner längs backen mot staketet. 

Pojke uppifrån höjden: Fler kastanjer! Titta vad mer vi hittade! 

Pedagog E: Ja, du har så många nu, din hink är nästan full! Jag har inte mer plats 

här. 

Annan pojke [till pedagog F]: Jag tappade ut, du får hjälpa mig! 

Pedagog F: Ja Sebastian, jag ska hjälpa dig. Du kanske kan hjälpa Josefin? Så kan 

ni hitta fler, lägg dem i en hink du. 

En flicka har suttit och lagt taggiga skal från kastanjerna i sin hink. 

Pedagog F [till pedagog G]: Titta Mia har samlat skal bara, lite kreativt så. 

Samtidigt ropar en pojke när han ställt ner sin hink och inte vet vilken som är hans: 

Pojke: Var är min röda hink?? 

Pedagog E tittar runt och tar en tom som står på marken: Ta du den här du, så kan 

du hitta ännu fler och ha den helt full. 

 

 

Observation 4 - Banbygge med klossar 

En pojke sitter uppe i trädet på andra sidan gräsmattan och skriker. Pedagog B är tillsammans 

med en grupp barn engagerad i att bygga en lång bana av klossar. Hen ropar till pojken i trädet 

och frågar vad som har hänt, går närmare för att kunna höra vad han säger och går sedan till en 

annan pojke som snabbt avlägsnade sig när Pedagog B kom i närheten och helt plötsligt istället 

befann sig där Pedagog B först hade varit. 

 

Pedagog B: du får inte ta pinnar mot din kompis! Han blev ledsen och rädd och 

klättrade upp i trädet. Inga mer pinnar nu! 

Pojke: men bara om man leker själv? 

Pedagog B: nej, jag kan vakta den åt dig. 



 

 

Pedagog B sträcker fram handen, pojken ger hen pinnen. Pedagog B tar pojken i 

handen. 

Pedagog B: ska vi gå bort till banan? 

De går tillsammans mot banan. 

 

Pedagog A står samtidigt vid gungställningen och kollar att barnen inte gungar farligt högt, en 

flicka som har gått runt lite planlöst vid sandlådan ett tag kommer till hen och säger att hon inte 

har någonting att göra. 

 

Pedagog A tar henne i handen och går mot gruppen med barn som bygger banan av 

klossar. 

Pedagog A: ska vi gå hit till banan? 

Flickan verkar inte vara så intresserad men pedagogen börjar entusiastiskt att bygga 

med klossarna och efter en stund bygger flickan också. 

 

Pedagog B kommer tillbaka till banan efter en stunds frånvaro, noterar att de flesta av pojkarna 

har lämnat bygget. 

 

Pedagog B [till Pedagog A]: var håller herrarna hus då? 

 

Lite senare passerar Pedagog B och Pedagog A varandra på gården och vill båda dela med sig 

lite snabbt någonting om de aktiviteter som pågår. 

 

Pedagog B: banan är för enkel för herr X. 

Pedagog A: ja, jag tog några små damer från geggan på gräsmattan - Elsa och 

Amanda. 

 

Pedagogerna fortsätter därefter åt varsitt håll igen. 

 

  

Observation 5 - Lek i och runt båten 
En pojke leker i båten tillsammans med Pedagog C. Pojken har hissat segel och ska köra, 

Pedagog C sitter med i båten och de har just bestämt att de ska segla till Skåne när pojken säger 

att han vill att någon mer ska följa med. 

 

Pedagog C ser sig omkring, ser en flicka som sitter ensam och gräver en bit bort. 

Vänder sig till pojken.  

Pedagog C: Maria kanske vill?  

Pedagog C [till Maria]: vill du åka med, eller är du kanske upptagen?  

Maria nickar och fortsätter att gräva. Då kommer Sara från andra hållet, med en stor 

hink i handen. 

Sara: nu kommer jag med mat! 

 

Pojken är nöjd med att Sara kom för att vara med och fortsätter leken med henne. Pedagog C 

går iväg. Bredvid båten står Pedagog A och tittar på när barnen i närheten leker i olika grupper. 

De leker i båten, gungar, åker rutschkana och gräver i sandlådan men en pojke kommer fram 

till hen och säger att han inte har någonting att göra. 

 

Pedagog A pekar mot en grupp med barn borta vid sandlådan. 

Pedagog A: ska vi kolla, vad leker de där? 



 

 

Pojken nickar, Pedagog A tar honom om axlarna och går mot barnen. Pojken går 

fram till dem och börjar leka. Pedagog A går därifrån. 

 

 

Observation 6 - Bygga torn och broar av klossar 
Pedagog B står vid asfaltsgången och kollar att barnen som cyklar inte ramlar, krockar med 

varandra eller kör på någon. En flicka kommer fram till hen från andra hållet och säger att hon 

inte har någonting att göra. 

 

Pedagog B tar henne i handen och går mot en grupp med barn. 

Pedagog B: vill du vara med här? De är jobbare och snickare här, vi går och kollar! 

Flickan: ja det vill jag! 

Pedagog B: nu kom X, vill du bygga en bro med henne? 

Flickan börjar gråta, springer iväg och gömmer sig under rutschkanan. Pedagog B 

går efter, undrar varför hon blev ledsen men får inget svar. 

Pedagog B: vad vill du göra? Ska vi kolla här? 

Pedagog B tar flickan i handen och går mot en grupp flickor. 

Pedagog B: vill du leka med dem? 

Flicka: nej. 

Pedagog B: vill du kratta? 

Flicka: nej. 

Flickan får sen syn på brobygget och springer dit. 

 

En pojke bygger samtidigt ett torn med klossar på asfalten. Han verkar vilja göra det så högt 

som möjligt, men har samtidigt en pinne i ena handen som han viftar med. Pedagog B tittar på 

pojken när han bygger, men när han viftar mer och mer med pinnen går hen dit. 

 

Pedagog B: inte vifta med den, jag kan passa den när du bygger. 

Pedagog B sträcker fram handen. Pojken försöker gömma pinnen bakom ryggen, 

men Pedagog B står kvar med utsträckt hand och till slut ger han motvilligt pinnen 

till Pedagog B. 

 

Lite senare står Pedagog C och plockar tillbaka klossarna i en låda. En grupp med åtta barn 

springer runt i en vild jagelek över hela gården, de är fyra flickor och fyra pojkar, och plötsligt 

passerar hela gruppen på gräsmattan väldigt nära hen 

 

Pedagog C: försiktiga nu tjejer! [paus] Och killar! 

 

 

Observation 7 - Rockringar och mellanmål 
Några pojkar springer omkring uppe på kullen, två av dem krockar och den ene ramlar omkull. 

Pedagog A går dit, lyfter upp pojken som har ramlat. 

 

Pedagog A: försiktigt nu killar. 

Pojken som inte ramlade klappar på han som ramlade. 

Pedagog A: så fint att du klappar på din kompis! 

 

Pedagog A går sedan vidare och pratar med några andra barn. Pojkarna går och hämtar varsin 

rockring som de rullar ner för backen ett tag. De går sedan vidare och ställer sig uppe på en 

avsats och kastar nu ner rockringarna mot barnen som leker därunder. Pedagog A står en bit 



 

 

bort och pratar med ett barn när hen ser vad som händer på avsatsen. Hen höjer då rösten för att 

höras. 

 

Pedagog A: inte så killar, gå ner med dem! 

 

Pedagog A fortsätter samtalet med barnet bredvid sig. Pojkarna går ner från avsatsen och rullar 

rockringarna i backen igen och barnet som Pedagog A pratade med går iväg för att leka. 

Pedagog B går fram till och börjar prata med Pedagog A när hen ser en flicka ligga på en gunga 

med öppen jacka. Hen går då istället dit för att kolla om hon har det bra, böjer sig ner över 

henne. 

 

Pedagog B: hur är det med fröken fräken? Du fryser väl inte? 

Flickan ler, Pedagog B knäpper hennes jacka. 

 

En grupp barn har lekt uppe på kullen och är på väg ner från den för att fortsätta leken någon 

annanstans. Flickan som går längst fram i gruppen viftar med en pinne. Pedagog B går dit när 

hen ser pinnen. 

 

Pedagog B: snälla ha ingen pinne, det är farligt. 

Flickan släpper pinnen. 

 

Det är sen dags för mellanmål, alla barnen samlas och börjar äta. Alla tre pedagogerna har hjälpt 

till att dela ut mackor och mjölk till barnen. De diskuterar vilka barn som kanske behöver äta 

lite mer. 

 

Pedagog C: fröken X äter smörgås för det vilda!  
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Informationsbrev till föräldrar, skickades ut via e-post: 

 

 

Hej[avdelningens namn]föräldrar! 

 

Jag, Cicci på [avdelningens namn]) studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås. Under 

hösten skriver jag tillsammans med en annan student C-uppsats och med anledning av det 

kommer vi genomföra observationer. Ämnet vi skriver om är genuspedagogik i utemiljö och vi 

har tänkt att göra undersökningar på våra respektive arbetsplatser. 

 

Vi vill observera hur pedagogerna utifrån ett genusperspektiv interagerar med barnen i 

utemiljön och behöver då er tillåtelse att få observera era barn. Varken barn, pedagoger eller 

förskola kommer att nämnas vid namn i uppsatsen och fokus kommer att ligga på pedagogernas 

egen upplevelse. 

 

Det sitter en lapp på varje barns fack i hallen där ni kryssar i om ni godkänner om vi får 

observera era barn eller inte. Den går bra att lämna in till vem som helst i personalen. 

Tack för er hjälp! 

 

MVH 

Cicci Sjöström 

 

 

————————————————————————————————————— 

 

Informationsbrev till föräldrar, delades ut i samband med muntlig information på 

föräldramöte: 

 

 

Hej föräldrar på [avdelningens namn]! 

 

Jag, Mimi på [avdelningens namn]) studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås. Under 

hösten skriver jag tillsammans med en annan student C-uppsats och med anledning av det 

kommer vi genomföra observationer. Ämnet vi skriver om är genuspedagogik i utemiljö och vi 

har tänkt att göra undersökningar på våra respektive arbetsplatser. 

 

Vi vill observera hur pedagogerna utifrån ett genusperspektiv interagerar med barnen i 

utemiljön och behöver då er tillåtelse att få observera era barn. Varken barn, pedagoger eller 

förskola kommer att nämnas vid namn i uppsatsen och fokus kommer att ligga på pedagogernas 

egen upplevelse. 

 

Lappen går bra att lämna in till vem som helst i personalen på avdelningen. 

Tack för er hjälp! 

 

MVH 

Mimi Zandén 
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Föräldramedgivande, blankett från Högskolan i Borås: 
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