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Abstrakt 
Arbetets syfte var att undersöka hur de olika aktörerna; förskollärare, 
rektorer och huvudmän, ser på begreppen risk och riskfylld lek och vilka 
pedagogiska konsekvenser deras syn har på barns möjlighet till riskfylld 
lek på förkolans utegård. Kvalitativa intervjuer har gjorts i en kommun, 
på två förskoleenheter där frågor om risker och säkerhet i förskolans 
ställts. För att analysera svaren användes det sociokonstruktionistiska 
perspektivet för att få fram hur aktörernas syn på begreppen skapar en 
gemensam kunskapssyn som sedan blir rådande i verksamheten. 
Resultatet visar att begreppen risk och riskfylld lek är relativt oreflekterat 
och att det associeras med fara och skador men även utveckling och 
utmaning. Framkommer gör även en ambivalens i att hålla barnen säkra 
samtidigt som de ska få utmanas och utvecklas. Resultaten visar också att 
de pedagogiska konsekvenserna av det säkerhetstänk som finns inom 
förskolans verksamhet är stora, bland annat genom mycket borttaget 
material och ständiga riskbedömningar.  

Nyckelord 
Lek, riskfylld lek, risksamhälle, förskola, utegård, utepedagogik, 
säkerhetsregler, riskbedömning, skador, risktagning, fara 
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1 Inledning 
Med min bakgrund som både ridlärare och trädgårdsmästare, samt med flera 
års erfarenhet av arbete på olika förskolor, upplever jag att jag har ganska 
breda och nyanserade erfarenheter av ämnet säkerhet, men inom de olika 
verksamheterna och den syn på ämnet som gäller där. Detta har fått mig att 
personligen reflektera mycket över begreppen risk, riskfylld lek samt vad 
som anses vara säkert eller inte i just förskolans verksamhet. Min erfarenhet 
är att det finns viss frustration hos förskollärare som vill utveckla förskolans 
utemiljö för att utmana barn i sin lek på grund av de säkerhetsregler som 
gäller. Jag upplever det som att det finns en motstridighet i att vilja låta barn 
utmana sina gränser och i att hålla barn säkra. Den stora frågan är kanske hur 
säkra barnen ska vara? Ska de vara så säkra som möjligt eller ska de vara så 
säkra som är nödvändigt? Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011) 
menar att risktagande är en naturlig del av barns lek och utveckling och att 
det därför är viktigt att låta barn leka riskfyllt.  

I Läroplanen för förskolan (2018)  står det att lek ska ha en central plats i 
barnens utbildning och att barn ska kunna växla mellan olika aktiviteter 
under dagen, både utomhus och inomhus. Men vad är det för lek som får ta 
plats i förskolan? Är den riskfyllda leken välkommen? Leken som är på 
gränsen, som utmanar barns förmågor och som ger kittel i magen? Brussoni 
et. al (2015) menar att i takt med att samhället försöker hålla barn mer och 
mer säkra har barns möjligheter till riskfylld lek minskats.  

Enligt Läroplanen (2018)  ska förskolan även erbjuda alla barn varierade 
aktiviteter och dess miljö ska inspirera och utmana barn att bredda sina 
förmågor och intressen. Barn ska även ges förutsättningar att uppleva 
rörelseglädje samt utveckla en allsidig rörelseförmåga genom möjlighet att 
delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge 
utrymme för barns egna initiativ, fantasi och kreativitet och därför ska barn 
få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska och alla barn 
ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. Forskning visar att riskfylld utomhuslek är nödvändig 
för en hälsosam utveckling, trots de tillhörande riskerna (Brussoni et. al; 
2015). Trots det ökar ändå samhället och även förskolan, kontrollen när det 
kommer till säkerhet och vad barn tillåts göra eller inte i utemiljön. I sin 
forskning menar Lindqvist & Nordänger (2011) att i dagens förskola och 
skola krymper det didaktiska rummet för att lärare är rädda för 
konsekvenserna om ett barn blir skadat.  

Enligt FN:s barnkonvention (1989) har alla barn rätt till lek i en 
stimulerande, trygg och lämplig miljö, men vad innebär då detta? Det finns 
säkerhetsregler som sätter begränsningar för hur utemiljön på förskolor får 
utformas och huvudmäns, rektorers och pedagogers tolkningar av dessa 
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regler är det som blir gällande för barnen. I den här arbetet vill jag undersöka 
om säkerhetsreglerna som finns samspelar med barns möjlighet till riskfylld 
lek i förskolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det samhälle som vi lever i idag kallar Beck (1992) för risksamhälle. Det är 
ett samhälle där mycket ska riskbedömas och säkerhet ska kalkyleras. Detta 
sätt att se på risker och därmed säkerhet, påverkar hela samhället, så även 
förskolans verksamhet. Syftet med undersökningen är att få insyn i hur en 
förskoleverksamhets olika aktörer (huvudmän, rektorer samt förskollärare) 
ser på begreppen risk och riskfylld lek samt hur säkerhetstänk kring barns 
riskfyllda lek ger pedagogiska konsekvenser på barns vardag på utegården.  

 Hur ser de olika aktörerna inom en förskoleverksamhet på begreppen 
risk och riskfylld lek?   
 

 Vilka pedagogiska konsekvenser har de olika aktörernas syn på 
begreppen risk och  riskfylld lek på barnens vardag på förskolans 
utegård?  
 

Mina förutsättningar är att undersökningen ska kunna bidra till reflektion 
kring risker, riskfylld lek och säkerhet inom förskolan för att belysa 
ambivalensen i att hålla barn säkra och samtidigt låta dem utmana sin gränser 
i sin lek.  
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2 Tidigare forskning 
I den här delen redogörs för forskning om barns utveckling kopplat till 
risktagning, risksamhället, barns skaderisk i förskolan och de säkerhetsregler 
som gäller för verksamheten. Vidare redogörs för begreppet risk och 
riskfylld lek och begreppen definieras även för att visa den tolkning som den 
här undersökningen utgår ifrån. 

2.1 Barns utveckling kopplat till risktagning 
När det kommer till barns utveckling har World Health Organization 
Executive Board  (1998) konstaterat att hälsa innehåller både fysisk, mental, 
spirituell och socialt välmående och inte enbart frånvaro av sjukdom.  

Ångest och oro har visat sig vara en naturlig del av barns utveckling och inte 
något som enbart uppstår på grund av negativa erfarenheter. Ett naturligt sätt 
för barn att träna sig på att hantera ångest och rädsla är just riskfylld lek och 
genom att barn utsätts för det stimuli som ångesten tillhör så lär de sig 
gradvis att hantera situationen och ångesten minskar. Patienter som söker 
läkarvård för ångest behandlas ofta genom att utsättas för sin ångest i små 
doser, så att patienten till sist känner att hen klarar av att hantera situationen. 
Detta visar vikten av att barn har möjlighet att möta risker och träna upp sin 
förmåga att hantera ångest och rädsla (Hansen Sandseter & Ottesen Kennair, 
2011). Enligt Harper (2017) söker barn ofta upp utforskande och utmanande 
fysisk lek för att utveckla sin självständighet, självförståelse och nyfikenhet 
och för att träna på och få förståelse för sina egna förmågor. Hansen 
Sandseter & Ottesen Kennair (2011) menar att forskning visar att barn med 
mycket ångest ofta blir överbeskyddade av vårdnadshavare och "caretakers" 
(personer som arbetar med att ta hand om barn) och att det leder till att barnet 
förstärker sin uppfattning om fara och ökar sitt behov av att kontrollera den. 
Att vara överbeskyddande kan därmed leda till överdriven rädsla och ångest 
hos barnet. När beslut som riskerar att överbeskydda barn på lekplatser i 
förskolan tas på regeringsnivå, riskeras en ökning av ångest och rädsla i 
samhället.  

Något som visat sig öka när barn får leka utomhus med minskad vuxen 
övervakning och speciellt på en lekplats där det finns mycket löst, odefinierat 
material istället för färdig lekutrustning, är kreativitet (Harper, 2017, 
Brussoni et. al, 2015). Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011) menar 
även att barn inte alltid använder de färdiga lekplatser som finns på det sätt 
som det är tänkt: 
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No matter how safe the equipment, the children’s need for excitement seems to 

make them use it dangerously (Hansen Sandseter & Ottesen Kennair, 

2011:259). 

De menar att hur säker lekutrustningen än är så hittar barn sätt att ta risker 
och utmana sig på som kan leda till skador ändå, t.ex. genom att klättra upp 
på tak, gunga flera på en gunga avsedd för en och så vidare (u.u.). Harper 
(2017) menar att det är i mångfalden och komplexiteten av en naturlig 
lekplats (som till exempel skogen) som barn kan få möjlighet att träna på 
risktagning genom den riskfyllda leken. En naturlig lekplats har även visat 
sig vara mer stärkande när det kommer till ökad koncentrationsförmåga och 
reducerar mer stress än konstgjorda lekplatser (u.u.).  

Barn utvecklar sina motoriska förmågor och rör på sig mer genom den 
riskfyllda leken. När de klättrar, hänger, springer, hoppar m.m. så stärks bl.a. 
deras muskler och skelett och de tränar upp sin uthållighet och kondition och 
de får en bättre balans. En studie som jämför konventionella lekplatser på 
skolgårdar med naturliga lekplatser visar statistiskt signifikanta ökningar 
inom motorik och balansförmåga på grund av den naturligt mångfacetterade 
miljön Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011).  

2.2 Risksamhället  
Det västerländska samhällets institutioner och deras trossystem etablerades 
under det postindustriella samhället och markerade en vändning från en tro 
på vägledning från naturen mot en världsbild där teknik och vetenskap spelar 
en stor roll (Harper, 2017). Beck (1992) menar att en stor förändring kom i 
och med kärnkraftsolyckorna på nittiotalet, då förstod samhället att olyckor 
inte är begränsade till en viss plats och att skador kan vara osynliga och 
märkas först efteråt. Det Beck kallar för ett risksamhälle har skapats, där 
granskningar, kontroller och bedömningar om "möjliga framtider" och 
eventuella risker, anses vara betydelsefullt. Beck menar även att vad som 
anses vara en risk har förändrats till något mer diffust, något som vi inte 
alltid kan förutspå - vad som helst kan vara en risk.  

Inom förskolan har säkerhetstänket ökat vilket har lett till ett mer försiktigt 
och avvaktande tankesätt när det kommer till utomhusmiljön och barns 
riskfyllda lek än förut. En växande kultur där rädsla för ansvar och en 
filosofisk förskjutning där säkerhet står högre än utvecklande möjligheter, 
samt ökad övervakning, ger begränsningar i barns utomhuslek. Trots låga 
skaderisker är aktiviteter som sågs som normala för några år sedan nu 
begränsade eller helt borttagna (Harper, 2017). Lindqvist & Nordänger 
(2011) menar även att lärare prioriterar bort vissa moment på grund av rädsla 
för konsekvenser om ett barn skulle skada sig. Intervjuer av rektorer för 
förskolan visar att de begränsningar som finns kring barns riskfyllda 
utomhuslek, till exmpel klättring, finns på grund av rädsla för politiska och 
juridiska utfall om ett barn skadar sig om de ramlar ner. Den ökande 
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efterfrågan av riskhantering inom samhället gör att många lärare står inför ett 
svårt val mellan att låta barnen utforska risktagning för en hälsosam 
utveckling, eller att skydda sig själva mot anklagan över att ha varit 
oaktsamma i sin profession (Harper, 2017). 

The risk- aversion shift has occurred rapidly and provides a clear example of a 

dominant societal force influencing practice (Harper, 2017). 

Den snabba förändringen av synen på begreppet risk visar att mänskliga 
konstruktioner har stor påverkan på vår världsbild. I en analys av politiska 
förändringar inom paradigmskiftet kring risker, uppdagades ett ökat 
förtroende för att räkna ut sannolikheten genom analytiska hjälpmedel, ett 
minskat förtroende för den mänskliga bedömningen och en önskan om någon 
att skylla på när misstag begåtts och detta gäller även förskolan (u.u.).  

2.3 Barns skaderisk i förskolan  
Begreppen risk och riskfylld lek hör ihop med det säkerhetstänk som finns i 
förskolan. Säkerhetstänket går ut på att förskolan ska vara så säker som 
möjligt för de barn som befinner sig inom den och riskbedömningar är en del 
av det arbetet. Samtidigt ska inte varje risk för ett skrubbsår eller att barn 
trillar undanröjas helt, utan det som ska undvikas är skador av allvarligare 
slag än så (Barns säkerhet i förskolan, 2013). Hur ser då barns skaderisk ut i 
förskolan?  

Statens offentliga utredningar, SOU, gjorde 2013 en utredning kring barns 
säkerhet i förskolan med namnet: "Barns säkerhet i förskolan". I den finns 
statistik från socialstyrelsen för barns skador i förskolan mellan åren 2007-
2011: 

I Socialstyrelsens rapport uppskattas 6 900 barn i åldrarna 1–6 år ha uppsökt 

akutsjukvård till följd av skador som de fått under den tid som barnomsorgen 

varit ansvarig (genomsnitt per år 2007–2009). I denna siffra ingår dock även 

skador som skett på grund av olyckor i familjedaghem och förskoleklass. 

Barnolyckor i förskolan särskiljs inte. Rapporten konstaterar att mer än hälften 

hade skadat sig i inomhusmiljön och en tredjedel skadade sig vid en tillhörande 

utomhuslekplats. Av de barn som skadades i barnomsorgen och uppsökte 

sjukvård blev cirka tio procent inskrivna på sjukhus för fortsatt vård, medan 

övriga kunde lämna akutmottagningen efter avslutad behandling. Fler pojkar 

än flickor skadades (Barns säkerhet i förskolan, 2013:53-54). 

När socialstyrelsen tittade på barn 1-6 år hade hälften skadat sig inomhus och 
en tredjedel utomhus. För att mer specifikt gå in på de olyckor som sker i 
förskolan tog socialstyrelsen fram data på barn mellan 1-5 år som skadats 
under vardagar alla månader utom Juli, som är den främsta 
semestermånaden. Den vanligaste skadeorsaken visade sig vara fallolyckor.  
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Något fler olyckor sker utomhus än inomhus. Utomhus orsakas fallskador 

främst av bearbetat underlag, asfaltskanter samt snö och is och hälften av snö-  

och isrelaterade olyckor sker i pulkabacke eller liknande. Vanligaste skadorna i 

samband med snö och is drabbar huvud, nyckelben och därefter olika delar av 

armen, främst handled. Utomhus är de vanligaste skadorna frakturer, 

blåmärken och öppna sår. Grenar och kvistar är orsaksprodukter som främst 

orsakar skador i öga, mun eller öra (Barns säkerhet i förskolan , 2003:53-54). 

Här framkom det att 48% av skadorna skett utomhus, 47% inomhus och 5% 
ospecifierat. Den vanligaste skadeorsaken är fall (ca 60%), inomhus från 
bord eller stol och utomhus i samband med bearbetade underlag, 
asfaltskanter eller p.g.a. snö och is. Efter fall kommer slag/stöt/kollision (ca. 
20 %) med föremål/person/djur, sedan klämning, skärning, stick (ca. 8 % ) 
och övrigt står för ca 10 % av alla skadefallen.  

När det kommer till socialstyrelsens utredning måste man ha i åtanke att 
siffrorna är tagna från dödsorsaksregistret, patientregistret och IDB (Injury 
Data Base) Sverige. Sverige har inte något register för primärvården 
(husläkare och vårdcentraler) eller för tandvården. Därför ingår inte de 
eventuella  skador som kan ha behandlats där i statistiken (Barns säkerhet i 
förskolan, 2013) vilket kanske kan ge en förändrad bild. 

Tittar man på statistiken ser man att barn löper störst risk att skadas i en 
fallolycka, men att det endast är en liten skillnad på var den främst inträffar, 
inomhus eller utomhus. Dock kan resultatet vara annorlunda, om skador som 
behandlats på vårdcentraler och hos husläkare räknas med. 

2.4 Regler för förskolans verksamhet 
Hur förskolor kan utforma verksamheten styrs av olika lagstiftningar och 
bestämmelser som finns för att hålla barn säkra. På förskolans utegård gäller  
bland annat: 

 Skollagen   
Skollagen tar upp vem som har ansvar för utbildningen i förskolan, 
utbildningens syfte, huvudmannens ansvar för barngrupper och 
säkerhet samt kvalitetsarbete i förskolan (Barns säkerhet i förskolan, 
2013). 
 

 Arbetsmiljölagen  
 

Varje arbetsplats ska vidare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med systematiskt 

arbetsmiljöarbete menas, enligt 2 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och 

följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Av föreskrifterna framgår bl.a. att det ska finnas viss 

dokumentation avseende riskbedömningar, förebyggande åtgärder och uppföljning.  Som 
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framkommit omfattar arbetsmiljölagen inte barn i förskolan. Lagen omfattar emellertid 

personalen i förskolan och berör därmed dess verksamhet (Barns säkerhet i förskolan, 2013). 

 

Arbetsmiljölagen omfattar inte barnen i förskolan men personalen och syftar 
till att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras för att förebygga 
ohälsa och olyckor. I skolan omfattar lagen även barnen.  

 
 Miljöbalken  

Miljöbalken (1998:808) innehåller bestämmelser, bl.a. avseende olägenhet för 

människors hälsa, som påverkar förskolans verksamhet. Med olägenhet för 

människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig 

(9 kap. 3 § miljöbalken). Alla som bedriver verksamhet ska utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 

som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön (de s.k. 

hänsynsreglerna). Det finns flera faktorer i en förskolas inom- och 

utomhusmiljö som kan innebära olägenhet för människors hälsa, t.ex. buller, 

ventilation, radon m.m. Till miljöbalken finns kopplat förordningar om t.ex. 

egenkontroll (SFS 1998:901) som anger att den verksamhetsansvarige, dvs. 

huvudmannen för förskolan, fortlöpande och systematiskt ska undersöka och 

bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. 

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter och allmänna råd för inomhusmiljön 

(Barns säkerhet i förskolan, 2013). 

Miljöbalken syftar till att man ska förebygga, hindra eller motverka att det 
finns saker i verksamheten som kan bidra till människors eller miljöns 
ohälsa. Hit hör t.ex. Strålskyddsmyndighetens (2018) särskilda solråd för 
barn. 

 Plan- och byggnadslagslagstiftningen 

I plan- och bygglagen (2010:900) finns regler om säkerhetskrav vid ny- och 

ombyggnation av förskolor. Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd 

som bl.a. berör buller och ventilation men också att ny- och ombyggnationer 

ska skydda mot skador till följd av exempelvis sammanstötning, klämning eller 

snubbling (Barns säkerhet i förskolan, 2013).   

Denna lag syftar till att förebygga och motverka skador vid ny- och 
ombyggnation.  

 
 Lagen om skydd mot olyckor 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) innehåller bl.a. bestämmelser om 

brandskydd. Den som äger, eller enligt avtal har nyttjanderätt till en byggnad, 
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är skyldig att bl.a. tillhandahålla utrustning för släckning och livräddning vid 

brand och andra olyckor. Ägare, och nyttjanderättshavare, till byggnader där 

det med hänsyn till risken för eller konsekvenserna av brand kan ställas 

särskilda krav på kontroll av brandskyddet ska ha en skriftlig redogörelse för 

brandskyddet. Till denna kategori hör förskolor, vilket framgår av 

förordningen om skydd mot olyckor (2003:789). Bestämmelserna innebär att 

det är fastighetsägaren som har ansvaret, vilken kan vara någon annan än 

huvudmannen för förskolan. Statens räddningsverk (numera Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) har utfärdat föreskrifter (SRVFS 2003:10) och 

allmänna råd (SRVFS 2004:4) om skriftlig redogörelse för brandskydd. Det 

finns också allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) 

(Barns säkerhet i förskolan, 2013).  

Lagen syftar till att brandsäkra förskolans lokaler. Hit tillhör  t.ex. de regler 
som finns angående löst material på förskolans utegård, då det kan klassas 
som en brandrisk.  

 Produktsäkerhetslagen  

I produktsäkerhetslagen (2004:451) finns bestämmelser om att varor som 

tillhandahålls i offentlig verksamhet, t.ex. lekredskap, barnvagnar och 

barnmöbler ska vara säkra. Det finns särskilda bestämmelser om leksaker i 

lagen om leksakers säkerhet (2011:579). När det gäller leksakers säkerhet finns 

det också närmare reglerat om kemikalier och elsäkerhet i leksaker. En stor del 

av lagstiftningen om barnartiklars, leksakers och lekredskaps säkerhet grundar 

sig på EUdirektiv eller förordning och det finns också gemensamma 

europastandarder för många produkter med minimikrav för säkerhet (Barns 

säkerhet i förskolan, 2013). 

Lagen syftar till att det ska finnas säkra leksaker för barnen i förskolan. 
Under den här lagen finns t.ex. projektet Giftfri förskola 
(Naturskyddsföreningen, 2014). 

 Europastandarder 

Det finns även krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap. 
Dessa finns i europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag 
SS-EN 1176 och SS-EN 1177. De innehåller minimikrav för säkerhet och 
handlar bl.a. om fallhöjder, fallunderlag, CE-märkning av lekutrustning o.s.v.  

 

Det finns alltså en mängd lagar och förordningar som ska tas hänsyn till när 
det kommer till utformandet av både inomhus- och utomhusmiljö i förskolan. 
Dessa påverkar hur utegården utformas och därmed barns vardag i förskolan, 
barns rätt till lek och därmed även den riskfyllda leken. 
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2.5 Ambivalensen i begreppet risk 
När en person är ambivalent inför något betyder det att personen har 
motstridiga känslor, t.ex. att personen har både positiva och negativa känslor 
kring något (Svenska akedemiens ordbok, 2009).  

Ett paradigmskifte har skett i vårt samhälle när det kommer till syn på risker 
(Lindqvist & Nordänger, 2011) och under de senaste 50 åren har 
riskuppfattningen i vårt samhälle ökat och riskbedömningar är numer ett 
vanligt inslag i många verksamheter (Harper, 2017). Även förskolan 
genomsyras av riskbedömningar och granskningar av dessa, både i Sverige 
och i många andra länder. Strategier för kontroll av det mesta inom 
verksamheten finns och framförallt för att hålla barn säkra (Lindqvist & 
Nordänger, 2011). En diskussion kring hur den riskfyllda leken påverkar 
barns naturliga och hälsosamma utveckling och hur förhindrandet av detta 
kan påverka barn, pågår. En del forskare menar att det västerländska 
samhället är överbeskyddande och att det kan leda till att vi stjälper barn i 
deras utveckling mer än vad vi hjälper dem (Harper, 2017, Brussoni et. al; 
2015, Hansen Sandseter & Ottesen Kennair, 2011). För under tiden som 
åtgärderna för att hålla barn säkra har ökat, har samtidigt barns möjlighet till 
riskfylld utomhuslek minskat. Brussoni et. al. ( 2015) menar att riskfylld lek 
oftast är lika med fysisk rörelse, vilket är en del av en hälsosam och aktiv 
livsstil. Så samtidigt som samhället vill att barn ska utvecklas på ett bra sätt 
genom att vara fysiskt aktiva, så ökar samhällets efterfrågan på övervakning 
av barn för att förhindra skador. Det är ambivalensen med risker. Detta har 
även definitivt haft inverkan på barns självständiga utomhuslek där riskfylld 
lek är en del (Brussoni et. al; 2015). Exempel på påverkan ses på lekplatser, 
där "farlig" lekutrustning så som t.ex. gungor och  rutschkanor har reducerats 
märkvärt i höjd, underlaget har gjorts mjukare och viss lekutrustning har 
plockats bort helt (Harper, 2017).  

Det finns ett behov av att definiera begreppet risk då det har förändrats över 
tid, från att ha varit ett neutralt begrepp till ett begrepp som förknippas med 
fara (Brussoni et. al; 2015). Enligt Lindqvist & Nordänger (2011) kommer 
ordet risk ursprungligen från portugisiskans ord för våga, arriscar, och med 
det menas ett tillstånd av spänd förväntan. Ordet användes av upptäckare och 
sjöfarare och betydde för dem ett vågspel där man hela tiden befann sig 
mellan ovälkomna utfall och framtidens möjligheter.  

Att befinna sig i «riskzonen» behöver således inte enbart innebära att utsätta 

sig för fara, utan att man samtidigt befinner sig i upptäckandets, möjligheternas 

och utvecklingens zon. Lärande och utveckling är i detta perspektiv alltid att 

betrakta som riskfyllda företag (Lindqvist & Nordänger, 2011: 1) 

Med detta i åtanke behöver vi hålla isär begreppet risk från fara. Enligt 
Brussoni et. al (2015) är en risk en exponering för fara som kan leda till 
skada, förlust eller vinst och en fara är är när en situation leder till skada eller 
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förlust. Lindqvist & Nordänger (2011) menar att en risk innebär att man har 
möjlighet att kalkylera och förutsäga utfallet på ett annat sätt än med en fara. 
Enligt Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011) är  risk en positiv och 
spännande utmaning som hjälper barn att utveckla sin riskuppfattning och 
riskhantering. Harper 2017: 1) menar att: 

Risk is the potential for loss or harm, yet risk can also present opportunities for 

gain.  One only has to think of purchasing a lottery ticket to consider the two 

sides of the risk equation. In risk, the ends are unknown, creating uncertainty, 

and a reduced ability to predict outcomes. 

Små skador är en naturlig del av barns liv och bör inte regleras bort, istället 
bör man fokusera på att minimera faror som kan leda till allvarliga skador 
eller död. Människor utsätts för risker och utmaningar i det vardagliga livet 
och därför är risktagning något som behövs tränas på. Barn behöver lära sig 
att klara av riskfyllda situationer, att väga för- och nackdelar med 
utmaningen de möter och sedan välja hur de ska gå vidare. Att ta risker och 
utforska möjligheter och hinder i sin lekmiljö är naturligt för barn. Först lär 
sig barn att vara rädda och akta sig för faror som de ännu inte behärskar, 
sedan, genom riskfylld lek, tränar de på att hantera situationen och på så sätt 
reduceras ångest och rädsla för fara (Hansen Sandseter & Ottesen Kennair, 
2011).  Forskning visar just att överskattande av sina egna förmågor minskar 
med ålder. Som 6-åring överskattar man sin förmåga mer än som 8-åring. 
Det antyder att barn utvecklar sin förmåga att utvärdera risker genom 
upplevda erfarenheter av riskfyllda situationer (Hansen Sandseter & Ottesen 
Kennair, 2011). Små barn utsätter sig kontinuerligt för vissa risker, annars 
skulle de inte lära sig att t.ex. krypa, stå eller gå. För att lära sig detta krävs 
risktagning och i dessa situationer blir risken ett positivt inslag som leder till 
vinst. Ändå uppmuntras viss risktagning, som t.ex. att lära sig gå eller cykla 
och utöva sport, medan annan inte gör det, t.ex. att klättra högt eller leka vid 
vatten (Harper, 2017). 

I den här undersökningen definieras fara som något som kan leda till skador 
medan risk definieras som något som kan vara utvecklande eller farligt. 
Undersökningen utgår ifrån att vuxna bör lägga fokus på att eliminera faror 
som barn inte kan se eller förutspå utan att för den delen eliminera alla 
risker. 

2.6 Riskfylld lek  
Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011) menar att riskfylld lek är en 
spännande lekform som involverar risk för fysisk skada. Leken pågår ofta 
utomhus i den "fria leken" genom utmanande och äventyrlig fysisk aktivitet 
där barnen pendlar mellan att känna att de antingen har eller inte har kontroll. 
De provar nya saker och tränar på att överkomma rädsla. Brussoni et. al. 
(2015) definierar riskfylld lek som en situation där ett barn kan känna igen 
och utvärdera vad som kan vara en utmaning, för att sedan bestämma sig för 
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hur hen ska gå vidare. Om man ser på riskfylld lek ur den synpunkten blir då 
en fara en situation som barn inte kan förutspå eller se själva. 

Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011) använder sig av sex olika 
kategorier av riskfylld lek: 

 Höga höjder - t.ex. när barn klättrar, hoppar, balanserar eller gungar 
högt. 

 Hög fart - t.ex. när barn gungar snabbt, åker rutschkana, springer eller 
cyklar.  

 Farliga verktyg - t.ex. när barn använder knivar, rep eller saxar. 
 Farliga element - t.ex. när barn leker nära klippor, vatten eller eld. 
 Rough and tumble play - t.ex. när barn brottas, jagar varandra, fäktas 

med pinnar eller slåss "på skoj".  
 Försvinna/gå vilse - t.ex. när barn utforskar själva eller leker utan 

övervakning. 

Många av de saker som ingår i dessa kategorier sker på förskolans utegård 
varje dag.  

I den här undersökningen definieras riskfylld lek som ett sätt att utmana sig 
själv för att vinna något på det, t.ex. för att lära sig något nytt.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Undersökningens syfte är att få reda på hur de olika aktörerna: förskollärare, 
rektorer och huvudmän, ser på begreppen risk och riskfylld lek samt hur 
deras syn på dessa ger pedagogiska konsekvenser på barns riskfyllda lek i 
förskolans vardag. Som utgångspunkt har ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv använts. Datan har analyserats med hjälp av en innehållsanalys  
och för att kunna tolka de samtal som förts och teoretiska resonemang har 
hämtats från Bjervås (2011) samt Lindqvist & Nordänger (2011). 

3.1 Socialkonstruktionistisk teori  
När världen skådas genom socialkonstruktionistiska glasögon så är vår 
sociala värld konstruerad genom de sociala processer som pågår i den. 
Allwood & Erikson (2010:145) menar att: 

Grundtanken för socialkonstruktionism är att vår förståelse för de fenomen vi 

ser som självklara och av naturen givna, är skapad i social interaktion och är en 

produkt av kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i. På ett basalt 

plan handlar konstruktionerna om våra antaganden om begrepps innebörder. 

Det innebär att vi i vårt vardagsliv oftast inte är medvetna om hur saker och 
ting är konstruerade, utan vi tror att verkligheten sker utan vår inblandning. 
Konstruktionerna ser vi som fenomen som är oberoende av vår förståelse om 
dem och dessa konstruktioner sätter sedan ramar för hur vi förstår olika 
saker, t.ex. kön. Om man ser på kön ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv ser man att vi har konstruerat uppdelningen mellan man och 
kvinna genom att tilldela de olika könen roller och handlingsmönster som 
sedan har blivit så normaliserat att vi antar att det är det naturliga sättet att 
vara på. Samma tankesätt kan då även sägas gälla vår syn på risker, riskfylld 
lek och vad som anses vara säkert eller inte. Den syn som finns kring 
säkerhet och vilka risker barn får ta i förskolan påverkar förskolegårdens 
utformning samt barns möjlighet till risktagning och utveckling genom den.  

Enligt socialkonstruktionismen ses den sociala världen som en konsekvens 
av sociala processer. Kunskap konstrueras tillsammans av människor och 
språket ses därmed som en social handling. Det betyder att när människor 
samtalar med varandra så byggs de konstruktioner som bildar deras värld upp 
(Bjervås, 2011). Alltså skapas det sätt som man i förskolan samtalar om olika 
fenomen en gemensam kunskap för just förskolans verksamhet. Inom 
socialkonstruktionismen ligger fokus på interaktion och social praktik, 
intresset för varje enskild individ är inte särskilt intressant, utan istället de 
samtal som sker vanemässigt mellan människor. Språket som används inom 
en verksamhet återspeglar hur de människor som ingår i den ser på ett visst 
fenomen samt hur de konstruerar kunskapen om det. Detta i sin tur ger 
pedagogiska konsekvenser för hur verksamheten kan konstrueras.  
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Enligt Beck (1992) är en risk ett modernt, socialkonstruktionistiskt begrepp 
som baseras på begreppet kontroll där man vill förutspå och kontrollera 
kommande utfall eller händelser. Lindqvist & Nordänger (2011:5) skriver att 
enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet 

... baseras risker på tolkningar och existerar alltså först och endast genom 

kunskapen om dem. Genom kunskap kan de också förändras, förminskas, 

förstoras, överdrivas eller bagatelliseras och är således öppna för sociala 

definitioner och konstruktioner. Enligt dessa perspektiv fyller definitionen av 

vad som kan betraktas som en risk och idéer kring hur denna ska hanteras 

således i alla sammanhang särskilda sociala, kulturella och politiska 

funktioner. 

Det betyder att inom förskolans kontext finns en gemensamt konstruerad syn 
på vad risker innebär och hur de ska hanteras men också att den synen kan 
ändras genom att ny kunskap läggs till den befintliga.  

I denna studie har jag utgått från Bjervås (2011) beskrivning av hur hon i sin 
avhandling ser på synen på förskolebarnet som socialt konstruerad: 

I denna studie ses idén om förskolebarnet som socialt konstruerad i en 
vardagsverklighet i förskolan som lärare delar med andra lärare, en 
vardagsverklighet som är subjektivt tolkad. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
grundantagande är det i samtalet mellan lärare som föreställningar om barn 
formas och framträder (Bjervås, 2011:77).  

Samma princip kan alltså sägas om risker, riskfylld lek och säkerhet i 
förskolan. Genom att lyssna på när förskollärare samtalar om begreppen risk, 
riskfylld lek samt säkerhet i förskolan kan synen på och konstruktioner kring 
begreppen komma fram. I en förskoleverksamhet finns dock inte enbart de 
förskollärare som arbetar direkt med barnen, utan även rektorer samt 
kommunens huvudmän. Detta kan leda till att det finns olika synsätt på 
begrepp och olika konstruktioner kring säkerhet inom samma verksamhet 
men dessa ska ändå samspela med varandra. Den här undersökningen har 
gjorts för att försöka få syn på vad det finns för likheter och olikheter i de 
synsätt som finns hos de olika aktörerna. 

För att få fram hur aktörerna inom en förskoleverksamhet ser på risker och 
säkerhet inom förskolan har de intervjuats och sedan har datan analyserats 
för att försöka förstå hur talet om begreppen och de efterföljande 
pedagogiska konsekvenserna påverkar barns riskfyllda lek samt deras vardag 
på utegården i förskolan. 

 



 

14(54) 
 

4 Metod  
Här redovisas de kvalitativa intervjuer som har genomförts och de etiska 
aspekterna som har tagits hänsyn till, samt tillvägagångsättet med 
bearbetning av data med hjälp av innehållsanalys.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 
Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer eftersom jag ville 
undersöka de specifika begreppen risk och riskfylld lek, samt specifikt hur 
säkerhetstänk påverkar barns vardag på förskolans utegård. Då passade en 
kvalitativ studie bättre än en kvantitativ som har ett mer holistiskt synsätt och 
undersöker mer övergripande istället för specifikt. I en kvalitativ 
undersökning koncentrerar man sig på färre människor och mer djupgående 
och detaljerade beskrivningar medan man i en kvantitativ undersökning 
prioriterar storskaliga undersökningar där många människor ingår och där 
resultatet ofta redovisas i siffror (Denscombe, 2017).  

I en kvalitativ studie är det just meningsinnehåll som är viktigt, de ord som 
används av informanterna. För att få en större förståelse för 
meningsinnehållet behöver man kunna ställa intervjufrågor som går lite 
djupare, samt ställa följdfrågor, därför har jag att använt mig av 
semistrukturerade intervjuer. Insamlandet av data tar oftast längre tid vid en 
kvalitativ undersökning än vid en kvantitativ, då man som forskare vill få en 
djup förståelse för datan för att kunna förstå den på bästa sätt (Denscombe, 
2017). Det stämmer bra i den här undersökningen då jag har haft flera 
timmars intervjuer att transkribera och analysera. Jag valde ändå att göra just 
kvalitativa intervjuer för att ha mycket data att analysera för att bättre förstå 
meningsinnehållet. Jag har utfört:  

 En kvalitativ gruppintervju där personen som är kommunens 
förvaltnings- och skolchef, samt personen som är en av kommunens 
skolområdeschef deltog.  
 

 Två kvalitativa intervjuer med två olika förskolerektorer från samma 
kommun. 
 

 Två olika kvalitativa gruppintervjuer med förskollärare från varje 
intervjuad förskolerektors enheter. En grupp med  fyra förskollärare 
och en grupp med tre förskollärare.  
 

Jag valde att ha enskilda intervjuer med rektorerna för att jag ville veta hur 
deras tankar som just rekor gick. Jag valde att ha gruppintervju med 
förskollärarna för att jag gärna ville ha en förskollärare från varje enhet inom 
rektorsområdet och det hade tagit för lång tid att intervjua alla enskilt. Jag 
ville få in många tankar kring min undersökning och ville därför intervjua 
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många.  Denscombe (2017:270) skriver "att öka antalet deltagare kan ge 
fördelar i form av representativitet i data". Genom att fler personer intervjuas 
får man en större variation av erfarenheter och åsikter. 

Intervjuerna utgick från förbestämda frågor men även följdfrågor förekom i 
vissa av dem. Frågorna var lite olika beroende på om det var pedagoger, 
rektorer eller huvudmän som intervjuades. Intervjuerna spelades in som 
ljudupptagningar med min mobiltelefon och sparades där och kopierades 
även över till min dator.  

I en kvalitativ undersökning kan man inte undgå att säga att forskaren har en 
inblandning i undersökningen. Eftersom det är jag som person som samlat in 
data genom intervjuer påverkar min bakgrund, mina värderingar, min 
identitet och mina övertygelser hur jag tolkar de svar jag får på mina 
intervjufrågor (Denscombe, 2017). Jag har försökt att hålla mig objektiv i 
den mån jag har kunnat.  

4.2 Etiska aspekter 
Under arbetet med undersökningen har hänsyn tagits till de fyra etiska 
huvudkraven som är utfärdade av Vetenskapsrådet (1990). 

Informationskravet 

Informanterna informerades om varför jag var på plats och vad min 
undersökning skulle handla om. 

Samtyckeskravet 

Informanterna tillfrågades om de kunde tänka sig att vara med i min 
undersökning och fick underteckna en samtyckesblankett. De informerades 
även om att de när som helst kan avbryta sin medverkan ur min 
undersökning och kontaktuppgifter till både mig och min handledare 
lämnades ut.  

Konfidentialitetskravet 

Jag informerade om att det i min uppsats ej skulle komma att nämnas  några 
namn på varken informanterna, kommunen eller förskolorna och inte heller  
några andra utmärkande saker som ev. kunde komma att nämnas i 
intervjuerna.  

Nyttjandekravet  

Jag informerade om att jag skulle dokumentera intervjuerna genom 
ljudupptagningar och att dessa skulle sparas senast till den andra maj då mitt 
examensarbete ska lämnas in slutgiltigt.  Jag informerade även om att 
ljudupptagningarna och transkriberingarna av dessa endast kommer att 
användas till min uppsats men att uppsatsen är en allmän handling som kan 
sökas upp av andra. 
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4.3 Tillvägagångssätt  
Här redovisas de val som gjorts genom undersökningen.  

4.3.1 Val  

4.3.1.1 Val av kommun 
Valet av kommun grundar sig dels på praktiska och bekvämliga 
överväganden, det är en kommun som för mig innebär en rimlig mängd resor 
och därmed kommer en rimlig mängd resurser göras av med, och dels på att 
kommunen som valts kan anses vara typisk. Kommunen och förskolorna 
liknar andra och därför kan resultaten förhoppningsvis överföras för en 
generalisering (Denscombe, 2017).  

Kommunens förvaltnings- och skolchef kontaktades och ett möte bokades in. 
Hen ville även att en skolområdeschef skulle medverka i intervjun, då hen 
ansåg att denne hade mer information kring det mina frågor handlade om. 
Mötet bokades och en gruppintervju genomfördes i kommunhuset.  

4.3.1.2 Val av rektorsområde 
I kommunen finns sex rektorsområden med olika antal förskoleenheter. I två 
av områdena har jag tidigare arbetat, därför valde dessa bort då jag ansåg mig 
ha för nära relation till de som arbetar där. En av rektorerna har jag arbetat 
tillsammans med för några år sedan, därför valdes det området bort av 
samma anledning som nämnts förut. Då återstod tre områden som alla fick en 
förfrågan att delta i undersökningen. Två av rektorerna svarade jakande och 
en nekande på grund av att de enheterna hade andra möten under de veckor 
då intervjuerna var tvungna att genomföras. Med de två rektorerna som 
svarade ja bokades det sedan intervjuer. 

4.3.1.3 Val av förskollärare 
Efter att  rektorsområden valts ut valde rektorerna ut vilka förskollärare som 
kunde medverka i intervjuer. I båda fallen blev det enheternas samordnare av 
den anledningen att de redan hade inplanerade möten som intervjuerna kunde 
utföras på.  

4.3.2 Bearbetning av data  
Ljudupptagningarna  spelades upp och transkriberades. Detta moment i en 
undersökningen är mycket tidskrävande, men är ofta positivt då forskaren 
ofta får stor kunskap om den data som insamlats då samtalen återuppspelas 
samt nedtecknas.  

Att transkribera text kan även innebära en del problem: 

 Ibland är det svårt att höra vad som sägs på ljudupptagningen. Vid 
gruppintervjuer kan deltagarna t.ex. prata i mun på varandra och det 
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kan då vara svårt att uppfatta det som sägs och även vem som säger 
vad.  

 Talspråk och skriftspråk är inte samma sak. När människor talar så 
använder de inte punkter, skiljetecken o.s.v. och det blir därmed upp 
till forskaren att ge talet en meningsbyggnad som är begriplig. 

 De eventuella intonationer, betoningar och uttal som människor 
använder i talspråk är svårt att fånga i skrift. Det leder till att en del 
av datan kan tappa sin innebörd i transkriberingen. 

    (Denscombe, 2017) 

Den här delen av arbetet tog väldigt lång tid då jag hade 5 intervjuer som 
allihopa var runt en timme långa.  

4.3.3 Analys av data  
Undersökningens data har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. När 
transkriberingarna var klara började analysprocessen. Först utforskades datan 
för att öka förtrogenheten med den, även om en viss förtrogenhet redan hade 
uppstått i och med transkriberingen, så blev den nu mer djupgående. 

I takt med att datan analyserades fördes minnesanteckningar för att komma 
ihåg det som ansågs viktigt. Sedan börjades datan att kategoriseras och för att 
kunna göra det behövdes ett val kring vilka kategorier som fokuset skulle 
ligga på. Genom att göra kvalitativa intervjuer samlas en stor mängd 
djupgående data in och forskaren behöver därför identifiera de kategorier 
som är mest angelägna att presentera (Denscombe, 2017). Valet blev att lyfta 
fram två övergripande kategorier: Risk och riskfylld lek, samt Påverkan på 
barns vardag. Valet av att ha de båda begreppen risk och riskfylld lek 
tillsammans beror på att begreppen ofta gick in i varandra i intervjusvaren. 
Kategorierna fick sedan underkategorier efter de mönster som uppkom i 
datan.  

När kategorierna var valda började sökandet efter koder, i det här fallet olika 
nyckelord som är sådana ord som återkommer flera gånger i datan. Dessa 
nyckelord hjälpte sedan till att få fram de tolkningar av begreppen risk och 
riskfylld lek som de olika aktörerna uttryckte. För att få syn på de 
pedagogiska konsekvenser som synen på begreppet risk och riskfylld lek kan 
ge inom förskolan så studerades datan än mer ingående för att tolka det som 
de olika aktörerna tagit upp i sina intervjusvar. När de olika aktörernas 
tolkningar identifierats gjordes en sammanfattning av dem för att urskilja 
likheter och olikheter.  
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5 Resultat  
Beroende på hur de olika aktörer som finns inom en förskoleverksamhet ser 
på begreppet risk och  riskfylld lek och säkerhet, formas barns vardag med 
dess möjligheter eller begränsningar på förskolans utegård. Hur de talar om 
de olika begreppen samt säkerhet visar hur diskursen i ämnet ser ut. 
Resultatet redovisas i två övergripande teman:  

 Risk och riskfylld lek, där varje aktörs resultat redovisas för sig och 
sedan sammanfattas.  
 

 Påverkan på barns vardag i förskolan, som är indelad i de olika 
gemensamma kategorier som har uppkommit i analysen, följt av en 
sammanfattning.  

 

5.1  Begreppet risk  
Först kommer fokus på de delar i samtalen som handlar om begreppet risk 
och hur det tolkas av de olika aktörerna.  

5.1.1 Förskollärarna 
Förskollärarna intervjuades i 2 grupper. Det första exemplet handlar om 
deras tolkning av begreppet risk: 

5.1.1.1 Risk som fara   
Vid frågan om vad begreppet risk står för svarar förskollärarna i grupp 2 så 
här: 

-  Jag tänker att det är ett negativt ord, alltså det är något som kan hända. 

- Och det är ju inget positivt det som händer utan det är ju något... 

- Nä, nä. 

- Det känns som att det är något farligt som skulle kunna... att det är en risk att 
det händer.. 

- Ja. 

- Ja. 

- En möjlighet liksom, fast åt det negativa hållet. 

De håller alla med om att begreppet risk är negativt och associerar det med 
fara och att något farligt kan hända. En av dem bryter däremot mönstret lite 
genom att se på risk som en möjlighet, även om hen associerar det åt det 
negativa hållet. En förskollärare i grupp 1 uttrycker sig så här: 

- Ja, men det tänker man väl på... Man tänker ju alltid på vad som kan hända. 

Men så och andra sidan så måste man få utmana sig lite som barn.. och visst 
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det finns ju en risk med det och barn i rörelse är ju alltid en risk. Man kan köra 

på varandra man kan ehh... ramla ner från en sten eller något man klättrar på. 

Man kan gunga på en.. alltså risker finns ju precis överallt. 

Risk är något som förskolläraren se som en fara, barn kan t.ex. köra på 
varandra eller ramla ner från en sten. Men hen visar även en ambivalens i sitt 
tal: Samtidigt som hen associerar risk med fara menar hen att risker finns 
överallt där barn finns och hen uttrycker tydligt att barn måste få utmana sig 
lite också. 

5.1.1.2 Risk som något som kan minimeras 
Förskollärarna fortsätter att samtala om risker som faror, en ur grupp 1 säger: 

- Man försöker och minimera dem så klart, det ska vara så lite skador som 
möjligt,  men man vet ändå allt som finns där. 

Förskolläraren anser att risker är något farligt som kan leda till skador, men 
att det är något som kan minimeras. Här tar förskolläraren upp det som i den 
här undersökningen definierar fara: en risk för skador. Samma sak kan ses i 
följande konversation i grupp 1:  

- Och ehh... Det tänker lite jag med.. Det här att det måste vi ju ha tänkt 
igenom lite innan, för att.. Vad finns det för risk med den aktiviteten vi gör nu 
till exempel?  Och vad finns det för risk runt omkring?  Ja... som vi har en stor 
sten, då begränsade vi ju det till tre stycken som får vara på stenen samtidigt. 
Bara för att det inte ska bli trångt till exempel, så de inte ramlar och så. Och det 
har de ju faktiskt accepterat... och det funderas och nu står de där och räknar. 
Nu är det fyra, nu måste någon av er gå ner och så vidare och så vidare.. 

- Vi tog ju bort några småstenar nedanför. De tog de ju bort och fyllde igen, för 
att ramlar man ner där... Och de hade vi ju haft jättemånga år och det var ju 
bara ett par år sen de tog bort de där nedanför.  

- Ja de är ju så med mycket nu, såna saker man har haft länge som man inte... 
ja... Men grunden är väl att vi alltid måste se vad som kan hända kring det vi 
har liksom. 

- Det tycker jag. 

- Ja, ligga steget före och så som sagt... och kanske tänka vad man behöver 
göra för att kanske minimera riskerna... Ja, som stenen, här kring tar vi bort 
småstenen man har runt om där, så har vi minimerat risken att man skadar sig 
mycket om man skulle trilla ner. 

En förskollärare nämner att risker är något som ska tänkas över för att 
minimera riskerna för att barn ska skada sig, t.ex. genom att ramla ner från 
en hög sten. De talar om att åtgärder har tagits genom att småstenar har 
plockats bort under stenen, vilket ska minimera risken för allvarliga skador 
om någon trillar ner. Genom att minimera riskerna minskas således risken för 
större skador. En annan förskollärare säger dock så här:  

- Nä, för jag menar, alltså, man kan ju minimera alla de här stora riskerna och 
så, men de kommer ju alltid finnas.. Sen samtidigt så tycker jag att det är ju så, 
barn måste ju med få, liksom testa och prova på och känna på det där som en 
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annan fick göra när man var barn och det har ju.. Jag tror det är spännande för 
dem och så.. 

Förskolläraren ger uttryck för att risk är faror som kan minimeras, men inte 
elimineras, för risker är något som alltid finns och något som barn därför bör 
få prova  och testa. Jag tolkar det som att förskolläraren uttrycker att det var 
något hen fick göra i sin barndom som hen upplevde som spännande. 

  

5.1.1.3 Onödiga risker 
 Förskollärarna i grupp 1 nämner att det finns risker som barn tar som de 
säger stopp till: 

- Men så tänker jag, man måste ju begränsa med. För som här hade vi ju en 
tanke, vi har ju vår klätterställning där med rutschkana då.. Det slutade ju med 
att de skulle upp på taket. 

- Ja, det har vi ju sagt, att upp på taket får man ju inte bli. 

- Ja, nä. Men utmaningen var ju det, att de skulle upp där på taket... 

- Ja, där på sidan, där är det ju meningen att man ska åka rutschkanan. Men där 
försökte de ju då upp på taket, men då sa vi stopp. Det är lite för farligt, det 
tyckte vi var en onödig risk. 

Förkollärarna uttrycker att det finns risker som är för farliga, där barn 
riskerar att skadas allvarligt, som t.ex. att ha barn klättrande på en 
klätterställnings tak. Det ses som en onödig risk som därför har förhindrats. I 
grupp 2 börjar  även de prata om onödiga risker:  

- Men riskfyllt är ju till exempel om det skulle vara någon vattenpöl på 
gården... skulle ju kunna vara riskfyllt.. 

- Ja. 

- Du är i din miljö men du har någonting som är.. alltså en jättestor risk. 

- Som faktiskt är farligt. 

Även dessa förskollärare menar att det finns risker som är för farliga, t.ex. en 
stor vattenpöl på gården som kan leda till allvarliga skador. Det anses vara en 
onödig risk, alltså en risk som borde elimineras.  

5.1.1.4 Riskfylld lek  
Vidare diskuterar förskollärarna i grupp 2 vad riskfylld lek innebär för dem:   

- Haha, jag tänker att det är när barn gör saker de inte får. Jag tycker att barn 
ska få röra på sig, de ska få klättra och de ska få greja och dona,  men när det 
blir riskfyllt, då är de här uppe på taket. 

- Ja, men precis vad jag tänkte. Då har de klättrat upp på taket, det är riskfyllt! 

- Riskfyllt är ju det som är liite för mycket... läskigt, om man säger. Jag menar,  
visst man kan klättra upp i, alltså det kan ju hända... där du har en 
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klätterställning och ramlar ner. När du ramlar ner, du kan slå dig hur mycket 
som helst men det är naturligt... 

- Jag tänker som våran gård, vi har ju ganska stora höga stenar och det kan jag 
uppleva mer som en utmaning för barnen. Det är självklart en risk också men 
det är, det är liksom inte riktigt i den nivån. 

En förskollärare tar upp att riskfylld lek är när barn gör något de inte får. Jag 
tolkar det som att hen menar att saker som barnen inte får göra är sådant som 
är för farligt. Hen nämner t.ex. att klättra uppe på hustak, vilket så klart kan 
leda till stora skador om barnen trillar ner. En onödig risk som barn inte ska 
få ta. En annan förskollärare håller med om att riskfylld lek är något som är 
för farligt eftersom man kan få allvarliga skador då. Hen menar att riskfylld 
lek är lite för spännande, på gränsen till läskig och farlig för barnen. 
Samtidigt kommer ambivalensen med riskfylld lek fram i en deras 
uttalanden. Jag tolkar det som att barn kan skada sig när de gör riskfyllda 
saker, men att det är en del av naturen att vilja prova och lära sig nya saker 
och då är skador något som kan hända. I grupp 1 säger de så här: 

- Jag tänker när vi har någonting där vi inte vill ha det.. 

- Ja, men en lek som kan innebära risk, ja... tänker nog jag. 

Här uttrycks ambivalensen igen, samtidigt som förskollärarna vill att barn 
ska kunna röra sig, klättra o.s.v. för att det kan vara utmanande, så finns det 
risker som de anser är för farliga.  

5.1.1.5 Risk och riskfylld lek som utmaning och utveckling  
En förskollärare i grupp 2 uttrycker sig så här när frågan om vad begreppet 
risk står för ställs:  

- Alltså utemiljön på förskolans gård ska ju inte vara så att man upplever 
egentligen att det är någon, att det finns någon risk på det sättet, utan mer 
utmaning i så fall. Alltså det finns ju stenar som inte ens de allra äldsta barnen 
kommer upp på för det är, det är svårt. Men som sagt, det finns säkert de som 
hade bedömt att det var en risk också. 

Förskolläraren säger att det inte ska finnas några risker på utegården, utan 
den ska istället vara utmanande. Jag tolkar det som att hen associerar risk 
med fara men samtidigt framträder ambivalensen när hen menar att gården 
istället ska vara utmanande. Förskolläraren säger även att vissa förskollärare 
skulle anse att de stora stenarna på gården är för riskfyllda, för farliga, men 
jag tolkar det som att just den här förskolläraren inte gör det. I grupp 1 säger 
en förskollärare så här:  

- Men utemiljön behöver ju vara lite mer utmanande och lite mer spännande 
och det är ju det man önskar liksom och så... Men den ska ju absolut inte vara 
farlig! 

Jag tolkar det som att hen anser att utmaningar är spännande för barnen men 
att det finns en ambivalens när det kommer till utegårdens utformning, att 
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samtidigt som gården inte får vara farlig måste det finnas utmaningar för 
barnen, det måste få vara lite spännande. Vidare pratar förskollärarna i grupp 
1 om att de vill att barn ska lära sig nya saker: 

- Genom att hitta något svårare kanske och det är nog inte bara riskfylld lek, 
utan det är ju andra utmaningar liksom, som de tar sig an. Då utvecklas man ju 
igenom det för det är ju att... Så gör ju vi vuxna också. 

Förskolläraren uttrycker här en önskan om att barnen ska lära sig nya saker 
och utvecklas genom att ta sig an utmaningar. Jag tolkar det som att hen 
anser att man lär sig av både riskfylld lek men även av andra slags 
utmaningar. Jag tolkar det som att förskolläraren menar att människor  
generellt vill utvecklas. När förskollärarna i grupp 2 pratar om den riskfyllda 
leken låter det så här:  

- Nä, men där kan det nog uppstå lite... Man måste ju våga vara lite riskfylld. 
också. 

- Ja. 

- Annars kan de inte göra någonting. 

- Men det handlar ju om utveckling också, är det bara de här små låga de får 
vara och klättra på då, ja men då, då sker ingen utveckling i... i den... I 
klättrandet då om man säger så, utan det behöver ju bli lite svårare och lite 
svårare och lite svårare. 

Jag tolkar det som att de anser att barn behöver utvecklas genom att ta lite 
risker, att barn behöver möta svårare och svårare utmaningar för att 
utvecklas och att förskollärare måste våga låta barnen ta risker i sin lek. Vid 
frågan om det finns något samband mellan riskfylld lek och barns utveckling 
resonerar förskollärarna i grupp 1 så här:  

- Men lite måste de ju utmanas för att utvecklas. 

- Precis. 

- För om man bara klättrar på en låg sten hela tiden så blir det ingen 
utveckling, som du sa innan. 

- Nä, men det händer ju inget och inte blir det roligt heller så då tappar de 
intresset. 

Här tolkar jag det som att förskollärarna menar att barn behöver utmanas för 
att utvecklas, men även för att det ska tycka att lekar är roliga. Jag tolkar det 
som att de anser att barn tröttnar på vissa lekar om de inte får utmana sig 
vidare. De fortsätter tala om risker och riskfylld lek:   

- Ja, men som det här med att klättra i träd, det är klart att det är ju 
motorikträning på hög nivå liksom... Så är det ju... 

- Jag tänker med att ju äldre barnen är, desto mer risker kanske de tar? 

- Ja, så här högre och så... 
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- Samtidigt tvärtom med, för de lilla barnet under träning till att bli motoriskt 
duktig... Då ramlar man ju många gånger, så är det ju. Då kanske man, alltså vi 
har ju klättersaker här som vi inte hjälper dem upp på och de inte får ta till 
stolar eller pallar för att komma upp liksom, utan då får man träna.  

- De måste växa till sig. 

- Ja växa till sig så.. alltså på nåt sätt så begränsar vi dem ju lite där, de får ju 
ingen hjälp att komma upp eller så... 

- Då tänker man kanske att när de väl har växt till sig då kommer de ju upp, det 
blir på deras nivå liksom. 

- Nä, men jag menar, då har vi ju ändå då, tänkt till, tänker jag. Liksom att man 
försöker hålla på det.... För det vet jag ju är många som är nere vid stora stenen 
som inte kommer upp där som vill ha hjälp upp  och visst, de kanske de får av 
någon kompis någon gång men då kommer de inte ner. Och så sitter de och 
tjoar där istället för de inte kommer ner därifrån..... Sen, vill man inte som 
människa klara sig för att utvecklas? Det drivet tror jag även det lilla barnet 
har... så tänker jag. 

En förskollärare nämner att hen upplever att äldre barn tar större risker, men 
då menar en annan på att små barn behöver ta risker ofta för att t.ex. lära sig 
gå. Jag tolkar det som att hen menar att små barn behöver utsätta sig för 
risker kontinuerligt för att utvecklas motoriskt. Förskollärarna 
uppmärksammar att de inte hjälper barn upp på höga saker, utan att de måste 
lära sig att klara det själva. De säger att barnen "behöver växa till sig", vilket 
jag tolkar som att de anser att barnen själva behöver utvecklas så att de klarar 
av vissa utmaningar för att det inte ska bli farligt. Förskollärarna uttrycker 
sig även som att den riskfyllda leken är en del av barns utveckling och en del 
av ett mänskligt driv att utvecklas som även vuxna har.  

5.1.2 Rektorerna 
Rektorerna hade enskilda intervjuer och här benämns de som rektor 1 och 
rektor 2.  

5.1.2.1 Risk som något farligt  
När rektor 1 får frågan om vad begreppet risk står för svarar hen så här:  

- Ja, antingen fysisk skada eller som man säger, så då om de gäller miljö eller 
sol eller så och så på lång sikt.  

Här nämner hen flera saker som hen anser kan vara en risk: risk för fysisk 
skada men även miljö och sol, vilket jag tolkar är kopplade till de 
säkerhetsregler som finns som gäller till förskolans utegård. Hen 
uppmärksammar även att det finns saker som kan vara farliga på lång sikt. 
Hen fortsätter: 

- Vi hade barn som när de klättrade lite, de fastnade i träden. Ett barn fastnade i 
sin jacka och då gick vi ju runt och tittade så att de fick såga bort såna där 
knaggar eller grenar. 
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Här nämner hen att när barn klättrar ska de inte riskera att fastna med sina 
kläder, det är en fara som behöver åtgärdas. Rektor 2 svarar så här:  

- Ja men risk... det kan ju va... Den är ju jättebred... tänker jag. En risk för mig  
kan ju vara att vi inte är tillräckligt uppdelade som pedagoger om gården är 
tämligen stor ehh... Att vi faktiskt ehh... är placerade på så sätt att vi har koll på 
vad som händer runt omkring oss. 

Jag tolkar det som att hen menar att övervakning av barnen i förskolan är 
viktig, annars är risken att det kan hända någonting farligt.   

5.1.2.2 Risk och riskfylld lek som utmaning och utveckling 
När rektor 2 fick frågan om begreppen risk och riskfylld lek svarade hen så 
här: 

- Ja, men det beror ju på vad man väger in i det. Jag menar, riskfylld lek det 
kan ju vara... som är nånting som är fara för barnet absolut.. eh... Men riskfylld 
lek kan ju också vara att du klättrar det där lilla extra upp i klätterställningen.. 
Så att riskfylld lek kan ju antingen vara uvecklande eller också kan den ju va 
farlig. 

Rektorn uttrycker ambivalensen som finns i begreppet risk: att det är något 
som kan vara farligt men även något som kan vara utmanande och 
utvecklande. Rektor 1 svarade så här: 

- Det kallar ju vi att barn får utmaningar. För att om de inte skulle få ta några 
risker, för risker är ju en del... Det beror ju på vad man menar med risker! Jag 
menar inte att det ska vara allvarliga risker, utan jag menar om man kopplar en 
liten risk till en utmaning, att man balanserar på det här trädet. Sen tappar man 
balansen och ramlar och kanske skrapar knäet. Men då kan det vara så här, ja 
men nästa gång så ber man pedagogen att hålla en i handen när man går på det 
här trädet. Man måste få vissa utmaningar för och kunna utveckla sig motoriskt 
för det är ju en viss risk och leva. Men det ska ju inte vara ehh.. För många, 
många år sedan så var det ett barn som ehh... gjorde sig illa i rutschkanan. Men 
det var ju en en olyckshändelse och på min fyrtio år har det bara hänt en gång. 
Vi tog ju inte bort rutschkanan av den anledningen. Så det finns ju risker, men 
man kan ju också bara springa rakt ut och slå sig, och ramla och slå ut 
tänderna...ja. 

Rektorn ger starkt uttryck för ambivalensen i begreppet risk. Hen uttrycker 
att barn bör få ta små risker för att utmanas och utvecklas och att de kanske 
lär sig av att misslyckas t.ex. genom att trilla ner när de balanserar, för då 
kanske de ber en förskollärare om hjälp nästa gång. Men rektorn nämner 
även att barn inte ska skada sig. Dock säger hen även att barn kan skada sig 
lite var som helst när hen nämner att barn kan "springa rakt ut och slå sig".  
Jag tolkar hennes samtal som att hen anser att det är en viss risk att leva och 
att risker på det sättet är en del av livet. Hen nämner också att vissa risker 
inte behöver plockas bort, för att det inte är så stor sannolikhet att något 
farligt inträffar. Under hens 40 år långa arbete i förskolan har endast ett barn 
skadat sig i en rutschkana och att det då inte är anledning nog att plocka bort 
den. Vidare fortsätter rektor 1:  
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- Lite utmaningar behövs det och lite risker får man ta, man tänker... Och att 

hur högt ska barn få klättra i träd? Ska de få klättra i träd över huvud taget? 

Och då har vi tittat lite på sådana risker. Vi har tagit bort stenar som har legat 

under träd som är en fallrisk och vi har avgränsat gården för att kunna ha 

översikt mer för de yngsta barnen. För att de stora måste ha utmaningar som de 

små kanske inte klarar och då kan det bli en risk för de mindre, så då har vi 

gränsat av gårdarna på alla de här förskolorna... 

Även här uttrycks den ambivalens som begreppet risk står för, barn ska få ta 
lite risker, men samtidigt kan de skada sig om de gör det. Rektorn tar upp 
övervakning som en åtgärd på en risk, som jag tolkar är att inte ha tillräcklig 
koll på barnen. Därför har de avgränsat ytan så att förskollärarna kan få 
bättre översyn. Hen nämner också att barn i olika åldrar behöver olika 
utmaningar och att något som är en lagom risk för ett äldre barn kan vara en 
stor risk för ett yngre barn.  

5.1.2.3 Risktagning som något som behöver stöttning 
Rektor 2 talar även om att förskollärarna ska stötta barnen i sin risktagning:  

- Man måste ju få testa, men, men.. Men vi får liksom vara de här som, som är 
det här stödet för att man ska våga och för att man ska klara. För om vi stöttar 
om man till exempel klättrar upp i den här klätterställningen eller tar sig upp 
för att åka ner i den här rutschkanan så klarar de ju det själva sen längre fram... 
Men vi måste också ibland hjälpa dem att våga känner jag. 

Här tolkar jag det som att rektorn menar att om barn ges tillfälle att träna på 
risktagning så klarar de att bedöma riskerna själva efter ett tag, det sker en 
utveckling. Hen menar att förskollärare behöver stötta barn i att ta lite risker 
och utmana sig själva ibland, men kanske på ett säkrare sätt med hjälp. Hen 
fortsätter: 

- Eh.. Jag tänker att det är lite... Alltså det är väldigt olika, för att ehh.. Om du 
har ett risktagande barn, det kan ju bero på väldigt många olika saker. Det kan 
ju vara ehh... ett barn som verkligen behöver ha back up för att man utsätter sig 
för såna risker som är farliga. Eller så kan det vara ett risktagande barn som är 
precis och nosar på den här proximala zonen som är alltså att man utvecklas. 
Så jag känner att det är viktigt att se vad är vad, för vi kan ju också ha ett barn 
som aldrig någonsin vågar ta några risker. ... Och då kanske vi måste pusha och 
stötta för att man ska komma vidare där. Men jag tänker de här som är för 
risktagande, så det blir farligt. Där måste vi ju hjälpa till och strukturera upp 
och då tänker jag, där är oftast pedagogerna som en tolk. 

Rektorn ger uttryck för att risktagning kopplas till utveckling men även fara. 
Hen menar att risktagning kan vara olika från barn till barn, risktagning kan 
vara för farligt men kan även vara att man utmanar sig själv för att utvecklas. 
Hen menar även att vissa barn inte vågar ta några risker alls. Rektorn menar 
att det är förskollärarens roll att stötta barnet i sitt risktagande, oavsett hur det 
risktagandet ser ut. Det är viktigt att tolka varje barns individuella 
risktagning.  
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5.1.2.4 Alla risker ska inte tas bort 
Rektor 2 fortsätter att samtala om balansen mellan risk som i fara och att 
skada sig och risk som i utveckling: 

- Det hade regnat och det var lite halt och då var det ett barn med gummistövlar 
där som ramlade och slog sig, men det är ingen sån risk som jag känner att... 
den den, den.. Vissa risker ska vi inte ta bort. Alltså det är.... Självklart är det 
jätte trist varje gång och barnen ska inte skada sig, men ibland händer det. Så 
vi får inte heller göra det, vi får inte göra det heller liksom.. jaa de måste också 
få utmanas i sin lek... 

Rektorn uttrycker begreppet risks ambivalens starkt i det här yttrandet: Barn 
ska inte skada sig, men vissa risker ska inte tas bort för baren måste få 
utmanas i sin lek. Att ett barn halkar där det är halt är är en sådan risk som 
inte behöver tas bort. Även rektor 1 talar om att vissa risker inte behövs tas 
bort:  

- Man kan aldrig ta bort alla risker och man kan, jag menar, på gräsmattan. 
Man kan trampa på en geting men vi asfalterar ju inte för den sakens skull, så 
det beror ju på. Sen, det ska vara en balans på det. Det ska finnas utmaningar 
som jag säger och då i utmaningarna kan det ju hända lite.. Men de är ju ett 
sätt... Det var ju som man för många år sedan diskuterades att barn som lär sig 
gå skulle ha hjälm på sig inomhus så att de inte skulle slå sig, men sen kom 
man ju på det, då fick ju de inte den här naturliga utvecklingen på att man ska 
böja sig, att man ska akta sitt huvud. Det får man ju när man slår emot en 
bordskant eller så, så man kan inte bygga bort allt utan man måste lära sig vissa 
när man är liten. Vissa saker det är en del i utmaningen. 

Rektorn menar att det ska finnas en balans mellan att barn riskerar att skada 
sig och att barn tillåts att utmana sig själva. Hen menar att man inte ska ta 
bort alla risker, för barn behöver utmanas och då finns det en risk, men den 
måste få finnas. I exemplet tolkar jag det som att hen menar att barn inte 
lärde sig att bedöma risker och lära sig av sina misstag när de hade hjälm på 
sig och att hen menar att det är likadant med många slags risker. Rektor 2 är 
inne på samma spår: 

- En hal sten kan ju göra att barn trillar, men vi får inte ta undan allting heller 
utan ett barn, tycker jag, måste få vara ett barn också. Sen som sagt så finns vi 
runt omkring för att hjälpa till men det får inte heller vara liksom, det får inte 
bara rensas bort allting som gör att.. Att det finns ingenting som kan hända. 
Det är ju inte så samhället utanför är heller utan... ett barn måste lära sig att 
tänka, tillsammans med oss, för vi måste vara stödet men, men jag tror inte det 
blir bättre om vi bara tar undan allting heller. 

Rektorn anser att alla risker inte ska tas bort. Hen nämner att "barn måste få 
vara barn", vilket jag tolkar som att barn måste få utmana sig själva och ta 
lite risker ibland. Hen menar att ute i samhället finns det risker och barn 
behöver lära sig att tänka och att där är förskollärarna ett stöd.   

5.1.3 Huvudmännen  
De båda huvudmännen intervjuades tillsammans.   
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5.1.3.1 Risk som något farligt 
När huvudmännen får frågan om vad begreppet risk står för svarar de så här: 

- Ja, men dels så tänker jag så här att när vi ser risker så ska vi göra en viss 
behandlingsplan, alltså för att vi ska kunna förebygga så mycket som möjligt i 
en risk. Sen kan man ju också tänka att risk står för både det positiva och det 
negativa, alltså lite, alltså... Det vi är ute efter här att balansera upp, men är det 
så att vi ser att det är en risk då vill, då, då vill vi att det görs en 
riskbehandlingsplan så att vi kan ehh... Så det inte händer någonting som är... 
Men ändå så man vågar göra det som händer eller det som man har tänkt sig. 

- Och i det begreppet risk som vi jobbar mycket med på alla håll, så är de ju 
hur stor ehh... Sannolikhet det är rent matematiskt att att det ska inträffa, det 
som vi befarar då och  konsekvensen det är risken så att säga. Och om det är 
stor sannolikhet att ett barn trillar ner från nån grej som vi har ställt ut, så ska 
det ju finnas ett underlag där som gör att konsekvensen  inte blir särskilt 
allvarlig. Skulle den bli allvarlig då är risken för hög och då måste vi göra en 
åtgärd... 

En av huvudmännen menar att begreppet risk kan stå för "både det positiva 
och det negativa" och att det är en balans som ska eftersträvas. Hen menar att 
om en risk upptäcks så ska det göras en riskbehandlingsplan, så att det inte 
händer något som är farligt. Jag tolkar det även som att hen tycker att det är 
viktigt att man som förskollärare vågar göra saker även fast det kan vara lite 
riskfyllt. Den andra huvudmannen förklarar att kommunens syn på risk är 
den matematiska sannolikheten att något farligt ska inträffa och tar även upp 
deras ansvar över att se till den lekutrustning som kommunen har på 
utegården. Hen menar att när de befarar att något ska hända är konsekvensen 
risken, vilket jag tolkar som att risk associeras med fara och skador. 

5.1.3.2 Risk och riskfylld lek som utmaning och utveckling  
När en fråga om hur huvudmännen såg på barns lek utomhus på 
förskolegården ställdes, svarade skolområdeschefen så här: 

- För mig är det ju viktigt att den är varierad och lustfylld och utmanar till 
ehh... Att testa nytt, att våga att ligga på gränsen till vad som är farligt också. 
Så man måste få chans att testa sina gränser i leken och ehh... Utveckla sin 
motorik handlar det ju mycket om också.. och fantasi tycker jag är viktigt 
också. 

Hen nämner att en utegård ska vara lustfylld och att barn ska våga testa nytt 
och att "ligga på gränsen till vad som är farligt", sådana saker som förknippas 
med riskfylld lek. Jag tolkar det som att hen anser att risker är utmanande 
och utvecklande och att det hjälper barns fantasi. Vidare fortsätter hen: 

- Ja... Jag tycker att det här, det är ju hela tiden en balansgång liksom ehh... 
som vi måste... Vi får inte.. Vi ska vara rädda om barnen, men vi får inte vara 
för rädda om dem, utan att vi verkligen vågar låta dem testa sina gränser också. 
Jag menar, det utvecklar ju.. Jag menar, alla vet väl hur fantasin sattes igång 
om vi hamnade på en rolig sten eller en hög sten eller i ett litet buskage eller 
något sånt där. Det är ju inte i de här plana öppna ytorna fantasin sätts igång 
mest, utan jag tror att vi måste våga låta barnen testa gränserna. 
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Huvudmannen uttrycker att "vi ska vara rädda om barnen, men vi får inte 
vara för rädda" och det tolkar jag som att hen menar att barn behöver få testa 
sina gränser och sitt risktagande och att det är utvecklande. Hen säger att det 
behöver finnas saker som utmanar barns fantasi på utegården, så som till 
exempel stenar och buskage och refererar till sin egen barndom. Riskfylld lek 
definierar huvudmännen så här: 

- För mig är det väl när vi vågar töja lite på gränserna alltså, kanske leka där 
det är lite större utmaningar. Det blir nästan det som blir lite spännande och då 
handlar det ju ofta om lite träd och lite stenar, buskage eller där det rinner lite 
vatten eller något sånt där.  

- Jag tänker på samma sak i princip. Man kan ju, om man har både jobbat som 
pedagog och har egna barn och barnbarn, så vet man ju om.. Man ser att ett 
barn klättrar upp någonstans och då är första impulsen att man ska vara bort 
därif... eller plocka ner barnet därifrån så det inte händer något. Men, man får 
släppa lite för att, för just riskfyllt är ju att man tar en risk och då får man ju 
fundera på vad är det värsta som skulle kunna hända här? Ja det kanske är att 
någon ramlar ner och bryter armen.. Och det vill vi ju inte naturligtvis, men  
skulle vi ta bort alla risker, då skulle ju gården inte bli rolig och vara på. 

Jag tolkar det som att båda anser att riskfylld lek är när barn utforskar sitt 
risktagande genom att utmana sig själva för att utvecklas. Återigen tas vikten 
av en varieras utegård upp som viktigt. En av huvudmännen menar att 
förskollärare och andra vuxna behöver låta barn ta risker, men att det är bra 
att göra en riskbedömning av vad som kan hända så att de inte skadar sig. 
Hen nämner även ambivalensen med begreppet risk, att barn inte ska skada 
sig men att det är viktigt att de får utmana sig genom att ta risker. 

5.1.4 Sammanfattning 

5.1.4.1 Förskollärarna  
Hos förskollärarna verkar det som att risker och riskfylld lek associeras med 
något farligt, att barn kan skada sig. Jag tolkar det som att förskollärarna är 
den av förskolans aktörer som mest ser på begreppet risk och riskfylld lek 
som något negativt och farligt. De samtalar om att det finns onödiga risker 
och att risker kan minimeras.  

Samtidigt kommer ambivalensen i begreppen fram då de även uttrycker att 
det tillhör barns utveckling att utmana sig genom risker för att utvecklas. 

5.1.4.2 Rektorerna  
Rektorerna talar om att barn behöver ta risker för att utvecklas. Barn ska inte 
skadas allvarligt, men det är en del av barndomen och livet att ta risker och 
därför bör barn få öva på det.  

Jag tolkar det som att rektorerna även de anser att risk och riskfylld lek kan 
vara en fara, men de väljer istället att lyfta fram risker och riskfylld lek som 
utmaning som leder till utveckling. De anser att alla risker inte kan tas bort, 
utan att barn behöver lära sig att hantera dem istället och att de kan behöva 
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stöd i detta från förskollärarna. Det ska finnas en balans mellan risktagning 
och vad som kan vara farligt.  

5.1.4.3 Huvudmännen 
Huvudmännen talar om att barn behöver en utmanande, spännande utegård 
där de kan testa gränser.  

Jag tolkar det som att huvudmännen är de som allra minst lyfter risk och 
riskfylld lek som något farligt utan de säger mest att risk och riskfylld lek är 
utmanande och utvecklande. De talar om att utegården behöver vara 
utmanande och spännande, gärna med stenar och buskage som de menar kan 
trigga igång fantasi.  

Huvudmännen verkar även se begreppet risk som något matematiskt. De 
menar att matematik används för att beräkna sannolikheten för att något ska 
hända och sedan utgår de från de siffrorna när de tar beslut kring eventuella 
åtgärder. 

 

 

5.2 Pedagogiska konsekvenser  
Det sätt som aktörerna talar om risk, riskfylld lek och säkerhet i förskolan 
hjälper till att konstuera verksamheten och ger pedagogiska konsekvenser för 
hur förskolans utegård kan konstrueras, samt för vad som tillåts eller inte för 
barn att göra där. Så vad har aktörernas syn på begreppen för pedagogiska 
konsekvenser på barns vardag? 

5.2.1 Svårighet att förändra utemiljön själva 
Samtliga förskollärare ur båda grupperna uttrycker att de anser att de 
säkerhetsregler som finns begränsar hur de kan utforma miljön på förskolans 
utegård. Så här säger en förskollärare i grupp 2: 

- Ja, det begränsar ju vad vi kan erbjuda i utemiljön, så det gör. Och som X var 
inne på, att man hinner inte med och man kan inte fixa allting själv. 

Förskolläraren uttrycker en frustration över att inte hinna med att utforma 
utemiljön så som hen önskar och menar även att de säkerhetsregler som finns 
blir begränsande.  Förskollärarna i grupp 1 svarar så här: 

- Både våra regler och de regler som vi har uppifrån om hur man får utforma 
utomhusmiljön påverkar ju.. 

- Ja. 

- Jag menar, vi har reducerat träd i skogen... 

- Ja väldigt mycket. 
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- Mm. 

- Det har försvunnit väldigt mycket ur den skogen... 

- Och det har ju att göra med att det har varit dåliga grenar till exempel på 
träden som man har klättrat i och fastnat och, ja.. Så, så visst, begränsar vi dem 
med våra regler. 

- Och vi blir ju begränsade i hur vi kan utforma en miljö. 

- Ja. 

- Mm. 

- Eftersom reglerna är så, så får vi ju rätta oss efter dem.. 

- Ja, för som jag sa innan, att det är ju mycket det här nu att, det här med 
eureglerna och att det är giftiga ämnen i saker och ting. Man kan inte ha vad 
som helst, vi får inte ha vad som helst... ehm... Så det kan vara någon gammal 
plast i en gunga och så här då.... det är klart...det blir lite tråkigt eller så... 

Förskollärarna menar att både de egna reglerna som de har på enheten och de 
allmänna säkerhetsreglerna begränsar barnens lek. T.ex. har grenar tagits ner 
p.g.a. att barnen fastnat, vilket nu begränsar barnens klätterlek. De menar 
även att de allmänna säkerhetsreglerna begränsar hur de kan utforma 
utemiljön. De säger att de vet att de måste rätta sig efter reglerna, men 
samtidigt uttrycker de en ambivalens genom att säga att "det blir lite tråkigt" 
och syfta till att de måste följa reglerna. En förskollärare i grupp 1 fortsätter 
så här:  

- Men sen är det ju, varje gång man ska köpa in eller vi ska göra nytt så måste 
vi veta att det är giftfritt i och med att vi har giftfri förskola. Och ehh... att man 
tänker på de här med fallhöjd. Att det inte får vara över femtio centimeter eller 
där, för då måste de vara ett visst underlag.  

Förskolläraren uttrycker en begränsning i utformandet av utemiljön genom 
att säga att allt nytt ska vara giftfritt. Att det finns regler som begränsar 
vilket underlag som ska vara där det finns fallrisk är något som kommer upp 
i intervjuerna med båda grupperna. Pedagogerna i grupp 2 sa så här vid 
frågan om hur man bör utforma utemiljön på förskolan: 

- Det som man tänker på kring det, är ju, man har väldigt mycket tankar.. 
Alltså man vill väldigt mycket, men det är ju mycket, mycket, mycket svårare 
för oss att själva göra någonting ute... ehm ... Som du säger, rum i rummen. 
Man vill dela upp och man vill ha staket här och man vill ha liksom platser för 
olika slags lek, men det är ju så svårt att fixa själv. Inne, då tar vi lite möbler 
hit och dit och man arrangerar, men ute är det ju mycket, mycket, mycket 
svårare. Och dels är det ju för att allmännheten är ju på de här platserna på 
fritiden när vi stänger...  kommer det ju andra. 

- Ja, ja. 

- Så det är inte så lätt, det är inte bara att sätta dit ett staket för då har någon 
tagit bort det dagen efter, så man känner ju där lite, det kanske kommer längre 
ner ( i undersökningens frågor) sen men... 
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- Det finns så mycket, mycket mer regler. 

- Ja. 

- Ja, det gör det ju, men också att kommunen borde ha ett lite större ansvar för 
att utforma förskolans lekmiljö. 

- Mm.. 

- För det måste ju vara någon som gör det, vi kan inte göra det själva. 

Förskollärarna anser att det har blivir mycket svårare för dem själva att 
utforma utemiljön p.g.a. de säkerhetsregler som finns. En säger att det det är 
lättare inomhus "då tar vi lite möbler hit och dit". Jag tolkar det som att de 
känner sig begränsade i sina möjligheter att ordna en utemiljö som de själva 
är nöjda med. Allmänheten nämns som en begränsning, då det också 
påverkar vad de kan ha för material framme på gården, dels för att materialet 
kan bli stulet, dels för att det kan förstöras. En önskan om hjälp av  
kommunen att ta ett större ansvar för utformningen av utemiljön p.g.a. de 
begränsningarna som säkerhetsreglerna innebär uttrycks. De fortsätter:  

- Man skulle ju vilja ha mer som sånt, som kommunens regler säger är farliga.. 

- Ja. 

- Jag har inget bra exempel.. Men alltså det blir ändå så här.. man skulle vilja 
bygga... något! 

- Ja, man får inte göra nånting... 

- Nä, man får ju inte göra nånting. 

- Nä.. 

Jag tolkar det som att förskollärarna känner frustration över att känna att de 
inte kan påverka utemiljön på det sätt de skulle vilja, både när det kommer 
till att bygga saker själva, men även när det gäller vilket material de kan ha 
på gården. Några av förskollärarna nämner att det hade varit bra att kunna ta 
hjälp av vårdnadshavare som har rätt kunskaper för det arbete som ska göras, 
men att varje gång de lämnat in en ritning till kommunen på det de vill bygga 
så har de fått ett nej. Deras rektor upplever dock inte riktigt samma sak, utan 
svarar så här när frågan om vårdnadshavare kan hjälpa till kommer upp: 

- Ja men då tänker jag att de kan ju... Vill de vara behjälpliga så kan de göra 
annat. De kan bygga vattenränner, de kan liksom sätta upp lite såhär, du vet lite 
som man kan spela på, eller de kan gör nångonting så att vi kan... med konst 
och utveckla måleri. Eller så här, små stationer med sand man kan bygga upp 
med dinosaurier eller en extra kulle på gräsmattan. Alltså det finns ju mycket 
sånt. Vi har en en pedagog på ett annat ställe och hon skulle ta med och då 
kollade vi ju med Miljö och hälsa (en avdelning på Kommunen) om hon fick ta 
grästuvor från sin egen tomt och bygga en liten kulle på förskolans gräs. Och 
det var inga problem eh... Så att du kan ju göra små saker utan att vi bygger 
stora saker som de snickrar ihop, för sen när de väl är ihopsnickrat och kanske 
de inte använt skruvar utan spikar och då kan barnen riva sig på dem. Men vi 
kan göra en utmanande miljö och ta till vara på deras önskan att hjälpa till, fast 
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att vi då ger de, det här skulle vi bygga, en vattenränna skulle vi vilja ha byggt 
eller något annat. 

Jag tolkar det som att rektorn ser mer positivt på hur man kan utforma 
utemiljön och med hjälp av vad eller vem, än vad förskollärarna gör. 
Förskollärarna uttrycker en frustration över en situation som de upplever är 
svår att påverka själva medan rektorn menar att det finns mycket som kan 
göras förutom att snickra ihop saker. En av rektorerna säger så här i samband 
med en fråga om hen tror att de säkerhetsregler som finns påverkar barns 
riskfyllda lek: 

- Ja, men ändå inte... Jo, absolut det gör det ju. Sen är ju det dock också en 
medvetenhet kring att.. Nä, men, till exempel som med bildäcken. Nä, men det 
däcket kan jag ju inte ha,  men om man gör det på det sättet då kan jag ändå ta 
in ett bildäck om det nu ska va så. Jag tänker ändå att... vi.. Det finns ju mer 
kunskap om saker och ting nu än vad det kanske fanns för fem år sen eller vad 
det kanske fanns för tio år sen, så jag tänker vi måste ju ändå lyssna på vad 
forskningen säger. Till exempel om det här giftfria och med plasterna o så... 
ehh... Mm, så tänker jag nog. 

Rektorn anser att vissa material ska inte användas i förskolan längre, då det 
finns forskning som säger att det inte är bra. Jag tolkar det som att hen ser 
positivt på det hela och ser möjligheter ändå. För även om just det där 
bildäcket inte kan användas på ett sätt så kan det användas på ett annat.  

Sammanfattning: Jag tolkar det som att förskollärarna upplever att det är 
svårt att utforma utemiljön som de vill p.g.a. de säkerhetsregler som finns, en 
viss frustration visar sig i deras uttalanden. Rektorerna verkar dock vara mer 
positiva i frågan och verkar inte anse att det finns några större problem.  

5.2.2 Borttaget material 
Samtliga förskollärare tar upp att material har plockats bort från utegårdarna. 
I grupp 1 säger pedagogerna så här:  

- Om man tänker mer att använda skräpmaterial och sånt här ju, men vi har fått 
plocka bort mycket sånt för att det... De byggde ju hinderbanor och de gjorde 
ju mycket, men det har ju förvunnit det ena efter det andra. Så det blir ju mer 
färdigt, färdiga lekplatser och det är tråkigt faktiskt... 

Med skräpmaterial menar förskollärarna t.ex. bildäck, lastpallar och brädor. 
De fortstätter att berätta om material som tagits bort: 

- Det har ju mycket med det här med miljösynpunkt.. 

- Ja. 

- Att vi inte fick ha då, som de här bildäcken fick vi ju inte ha och så... 

- Kabeltrummorna och så.. Så det är mycket sånt som barnen har upplevt varit 
roligt att leka med som har... har vi plockat bort då... 

- Så det känns ju som att det blivit tråkigare på något sätt. 

- Ja, precis. 



 

33(54) 
 

- Mm.. 

- Och lite över huvud taget alltså vi hade ju ganska mycket brädor ett tag 
också. Men så var det ju någon som gjorde sig illa, ja men då blir det ju genast 
att ja, då måste vi se över det. Hur mycket ska man liksom? 

- Och mycket sånt har de ju blivit. 

- Ja. 

- Att uppifrån har man ju liksom .... tagit bort. 

Jag tolkar det som att förskollärarna känner sig uppgivna när det kommer till 
det material som har tagits bort. De menar att lekplatserna blir mer "färdiga" 
och att det lösa materialet som barnen hade roligt och var kreativa med har 
plockats bort. De upplever att utegården blivit mer tråkig. När en 
förskollärare säger "hur mycket ska man liksom?" tolkar jag det som att det 
även finns en frustration över att så många olika material har tagits bort. 
Pedagogerna i grupp 1 kommer i sitt samtal in på en annan förskola där två 
av dem arbetat tidigare. Där fanns det förut en eka som vårdnadshavare hade 
fixat.  

- Den hade föräldrarna byggt på någon sån där dag.. Den var inte hög, men det 
var ju bara gräs runt och inte sån där sand. Och så liksom inte riktigt... Det är 
ju så mycket regler.. 

- Nä den var ju inte säkrad på det sättet, men barnen älskade ju den! 

- Så om man hade fått bygga sånt, att få ta hjälp av föräldrar som kan bygga, så 
hade det varit fantastiskt! 

- Ja. 

- Och så lite kring det här med risk... Det ska ju vara så otroligt miljö.. Nä men, 
ja, men ni vet...  Man tänker så här, nu ska vi bygga det här lilla utebordet, nä 
då får man inte ha tryckimpregnerat virke för då är det för farligt om barnen 
skulle äta liksom... men jag tänker, vem äter upp ett bord? 

- Gamla bildäck får man ju inte heller ha. 

- Alltså man, nä men det blir lite, lite för... 

- Det begränsar. 

- Det blir lite, kanske, ibland, det är klart att de inte är bra... men det är ju heller 
ingen som....Alltså det är ju inte bra att äta ett kilo sand heller! Alltså det är så 
mycket som är farligt... 

- Haha, nä. Ja. 

- Så jag menar, såna saker kan också bli svårt ibland, för det blir, nä men, kan 
vi ha det? Man får inte ha lastpallar till exempel, vilket är både billigt och 
smidigt och av sånna kan man bygga vad som helst, men då ska man ju inte ha 
det för då är det inte nyttigt.. men det är ju ingen som äter dem! 

- Haha, nä precis.  
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Även här uttrycks frustration över att mycket material plockats bort, material 
som barnen tyckt var roligt att leka med. Återigen tas det upp att 
säkerhetsreglerna begränsar och logiken i en del av reglerna ifrågasätts. En 
av förskollärarna uttrycker en önskan om hjälp från vårdnadshavare i 
utformningen av utemiljön. Ambivalens uttrycks även, när en förskollärare 
menar att saker inte ska vara farliga men att det blir lite "för" (vad jag tolkar 
som) mycket regler. Jag tolkar det även som att det finns en viss uppgivenhet 
när det kommer till materialval dåd et finns så mycket begränsningar.  

En av huvudmännen säger så här om utegårdens utformning:  

- Det man tittar på mer nu tycker jag är, finns det saker som inte är så 
tillrättalagda? Förut så har vi haft rätt tillrättalagda skolgårdar, lekplatser, men 
när jag var uppe på en ny konferens, då tittade man väldig mycket på hur man 
kan utmana dem i det här som inte är speciellt tillrättalagt.. så det tror jag vi 
kommer till och se mer och mer av framöver. 

Huvudmannen menar att det har börjat ske en förändring på hur man ser på 
förskolors utegårdar. Att förut har gårdarna ofta varit mer tillrättalagda men 
att nu ska de utmana barnen genom att vara mindre färdiga. Den andra 
huvudmannen berättar om den förskola där hens barnbarn går:  

- Det är stor skillnad på, jag har också barnbarn och har sett skillnad mellan 
olika förskolor. Det finns ju de som har satsat aktivt på utepedagogik och då 
ser man ju att för den oinvigde kan det se ut som att det är väldigt mycket skrot 
och skräp på alla håll, men barnen har ju stora möjligheter och utvecklas där 
skulle jag... Jag har jämfört den modellen mot en mer, nästan skulle säga 
torftig miljö. En gunga är en gunga och används till det så att säga. De där 
pedagogiska tankarna... Och de hade ställt ut rätt mycket grejer som man kan 
använda utefter eget tycke och smak och det är ju bra då, samtidigt som ju mer 
prylar det finns desto större är kanske risken att det ska hända någonting som 
inte ska hända. 

- Ja, vi har ju andra lagar och förordningar för brandrisk med, det finns ju så 
många...  Man får balansera alltihopa det här också, det får ju inte stå för nära 
husen och så men jag håller med X annars, det utmanar. 

Huvudmannen berättar här om sina egna erfarenheter av en förskolas utegård 
med mycket löst, ej tillrättalagt material som barnen kan använda som de 
själva vill och som hen anser är mer utvecklande. Hen menar att tillrättalagda 
lekplatser inte stimulerar fantasin och kreativiteten så mycket, utan är mer 
torftiga. Samtidigt så uppkommer en ambivalens i frågan - båda framhåller 
att löst, otillrättalagt material är bra och utvecklande för barnen , men 
samtidigt kan det vara farligt och det finns regler som måste följas som 
påverkar hur material får förvaras på utegården.  

Rektor 2 menar också att ofärdigt material måste användas ute: 

- Fantasin tänker jag, har vi vi tappat lite... Det måste ut material som inte är 
färdigt, utan att man kan... Material som kan omvandlas ehh.. Där får vi tänka 
jätte mycket nu på vår gård, den är jättefin på alla sätt och vis men hur kan 
man.. Alla barn idag känner jag får så mycket färdigt material hemma och då 
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måste vi utmana det på ett annat sätt här så att vi... men både tänkandet och 
fantasin. 

Jag tolkar det som att hen anser att material som inte är färdigt stimulerar 
tänkande och fantasi mer än färdigt material, och att det  är sådant som bör 
finnas på utegården. Hen tar även upp att barn kanske är mest vana att möta 
färdigt material och att det då är förskolans uppgift att utmana dem genom att 
erbjuda ofärdigt material.  

Sammanfattning:  Jag tolkar det som att det finns en stor skillnad i hur man 
ser på faktumet att mycket material har plockats bort på förskolans utegårdar  
p.g.a. gifter eller skaderisk. Förskollärarna uttrycker en frustration över allt 
borttaget material och menar att materialet älskats av barnen och har hjälpt 
dem att vara mer kreativa i sina lekar. De uttrycker även att de känner sig 
begränsade i hur de kan utforma utegårdens miljö när det är så mycket 
material som ej får användas.Rektor 2 anser att barn har tappat fantasin och 
att det behöver finnas mer ofärdigt material även utomhus. Likaså talar 
huvudmännen om det lösa, ofärdiga materialets fördelar, även om de nämner 
att det finns begränsningar för vad som är tillåtet. 

5.2.3 Förskollärares säkerhetssyn 
En förskollärare säger så här vid frågan om vad som kan påverka barns 
riskfyllda lek: 

- Det är nog mycket vad man har för erfarenheter själv tror jag. Vi pedagoger, 
det tror jag faktiskt kan påverka mycket hur barn upplever. 

- Ja, tycker vi att ja, men de är lugnt.. 

-Ja, så är man ju väldigt olika, det tror jag faktiskt. Till exempel jag är ju 
ganska höjdrädd, så jag tycker ju det är ganska obehagligt när de kommer upp 
på hög höjd. Men det är ju min liksom, det är min känsla. Sen om man.. för det 
kan ju räcka att de klättrar för högt upp på den där då.. på klätterväggen så kan 
jag tycka det. Jag känner bara så: Uuuueee! Men det är ju min känsla för det är 
ju inget förbud att de inte får, utan det är bara min känsla. 

Förskollärarna uttrycker att deras egna erfarenheter och upplevelser kan 
påverka barnens riskfyllda lek beroende på hur de reagerar i olika situationer. 
Förskollärarna i grupp 1 talar om stora stenar som finns på utegården som 
barnen klättrar på: 

- Det kan ju vara otäckt. Man kan ju stå nedanför där och se hur de står där 
uppe och vinglar.. 

- Är det högt eller? 

- Ja, ganska högt och lite ojämn. Och ner emellan har de fastnat med stövlen 
lite grann och sånt där.. Men samtidigt vill man ju inte ha en platt gräsmatta. 

Jag tolkar det som att de uttrycker en oro för vad som kan hända när barn 
klättrar på de höga stenarna, att det kan vara otäckt att se dem där högt upp. 
Samtidigt uttrycks en ambivalens i frågan genom att de säger att de inte vill 
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ha "en platt gräsmatta", vilket jag tolkar som att de menar att barn behöver 
utmaningar i form av risker också. De fortsätter: 

- Ja, men jag tänker att det nog är så att våra regler hämmar barnen ibland. För 
att vi tycker att man inte.. så åh! Tänk om de ramlar! Ja, man är rädd att de ska 
ramla ja. 

- Men då är det ju som sagt våra känslor, så vad man känner då kanske man får 
tänka efter... Varför säger vi nej? Är det bara för att jag tycker att det är 
obehagligt eller det liksom? 

- Men sen kan det vara så, liksom jag menar, vi har ju ändå regler som vi har 
bestämt så jag kan tycka att, ah! De kan nog klättra lite. 

- Ja, ha, ha! 

- Men har vi bestämt det så håller vi på det på något sätt. Så det är väldigt, det 
är ju ändå ett gemensamt regelverk som gör att nä, nu har vi bestämt det här 
liksom. Att nu får vi ju hålla oss till det här. Jag kan ju inte komma och säga att 
det är okej och sen kommer nån annan och säger att det är fel. 

Jag tolkar deras samtal som att de är medvetna om att deras egna känslor ka 
styra ibland när det kommer till vad barnen tillåts göra eller inte. De tar upp 
att det är viktigt att reflektera över de känslorna och fundera på hur man ska 
reagera i situationen som uppstått. En förskollärare säger att om en regel är 
bestämd så är det något som alla ska följa. Jag tolkar det som att ibland 
kanske förskollärarna inte håller med om vissa regler, men man håller dem 
ändå för det är vad som är bestämt gemensamt. Förskollärarna i grupp 2 
kommer även de in på ämnet: 

- Sen är det ju så här: Vi är så olika så det jag kan tycka eller som du säger ja, 
men du tycker att det här är en utmaning att klättra på de här stenarna. Det är ju 
säkert någon i det här huset som tycker att det där det är skit farligt, det här får 
vi inte göra! 

- Garanterat. 

- Det var som det blev lite diskussion, eller diskussion, det blev det inte... Men 
så här: Ska vi ha hjälmar på barnen i den här backen? Och vi bara: Va? I den 
här lilla fesbacken? Går vi bort till X, ja då ska de ha hjälmar, men här, ja...  
Men det är också vad man tycker. 

- Det är väldigt olika. 

- Ja. 

Här tolkar jag det som att den här förskoleenheten kanske inte har lika 
uttalade gemensamma regler som de från grupp 1, men att de ändå verkar 
diskutera vissa regler. Jag tolkar det även som att de uttrycker frustration 
över att synen på säkerhet kan var så olika mellan olika förskollärare och att 
det kan påverka vad barnen tillåts göra eller inte. När huvudmännen får 
frågan om vad som kan påverka barns riskfyllda lek säger de så här:  

- Det är väl då att personalens rädsla kan hämma situationen. Att de får ju helt 
enkelt inte hända nånting... 
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Hen fortsätter: 

- När jag tänker på mitt eget barn.. Skillnaden är ju att där har jag ju inget 
proffesionellt ansvar för någon annans barn. Jag menar om de hoppar stav med 
en liten pinne som möjligtvis kan hota att tränga in i både buk och överallt.. 
När man förstår hur farligt det är så avbryter man det, men när man har ett 
proffesionellt ansvar då sänks ju naturligtvis nivån för vad man kan acceptera. 
Det är ju den skillnaden som man kan uppleva. 

Jag tolkar det som att huvudmannen menar att alla kan uppleva att ens egen 
rädsla kan hindra barnens riskfyllda lek och särskilt när man har ett 
professionellt ansvar för någon annans barn. När det handlar om ens egna 
barn kanske man resonerar annorlunda när det kommer till vad man tillåter 
än i förskollärarrollen.  

Sammanfattning: Jag tolkar det som att i den här frågan är alla tre aktörerna 
ganska överrens: Varje enskild persons egna tankar kring risker, riskfylld lek 
och säkerhet i förskolan påverkar hur man reagerar i olika situationer och då 
är det viktigt att reflektera över de känslorna. Huvudmännen talar även om 
skillnaden på hur man reagerar i en privat och en professionell situation. Jag 
tolkar det även som att frustration kan uppstå på de olika enheterna kring 
vilka säkerhetsregler som satts upp just för att förskollärare tänker olika men 
att det kanske kan undvikas genom att ha gemensamma regler som alla 
följer.  

5.2.4 Vårdnadshavares säkerhetssyn 
Även vårdnadshavares synpunkter på säkerhet kommer upp i de båda 
förskollärargrupperna: 

- Sen är det ju olika föräldrar. En del, de tycker ju... Barnen klättrar där uppe 
och vi kanske står och tittar där då, för vi är vana vid att de klättrar upp och de 
klänger över kanten. 

- Men då är det deras egen känsla, alltså föräldrarnas känsla då av vad de 
tycker. Och då kanske inte vi tycker på samma sätt.. 

- För det påverkar ju, också föräldrars synpunkter. 

- Absolut det gör det. 

Jag tolkar det som att förskollärarna upplever att en del föräldrar inte vill att 
deras barn ska leka vissa riskfyllda lekar och att deras syn på säkerhet kan 
vara olika från förskollärarnas. Vidare fortsätter de: 

- Det är nog även erfarenheten utanför förskolan, alltså när man är med 
vårdnadshavare och så där, ja vad gör man då? Är man mycket i skogen och 
klättrar mycket eller är man liksom inne eller på en barnlekplats med sån här 
iordningställd miljö? Så det beror ju också på vad man har för erfarenheter, vad 
man väljer att ta för risker kanske och vad man väljer att göra. 

Jag tolkar det som att förskolläraren menar att vårdnadshavare även påverkar 
barns riskfyllda lek genom vad de gör på fritiden. Har barnen erfarenhet av 
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att vara i t.ex. skogen så är de vana vid vissa risker. I grupp säger de något 
liknande: 

- Man har ju en del föräldrar ibland som, nej de får inte klättra på stenarna... Så 
det kan ju vara att man försöker hålla barnen därifrån. Men det är inte alltid det 
går heller om det är det roligaste de vet, så kan man ju liksom inte... Stoppa 
helt. 

- Nä, just det. 

- Sen finns det ju föräldrar som inte tycker vi ska gå till skogen heller, för det 
kan vara farligt. 

- Jag tror också att det kan vara lite kulturella skillnader kring hur man tänker 
kring det. Vi är väldigt vana liksom, det här, det är klart att barn ska få vara i 
skogen och det är klart att vi ska ut. Alltså merparten i vårt land kanske är 
väldigt vana vid att det är inga problem, här ska vi ut på, med gummistövlarna 
och så... Medan man kanske tänker nä, men det är för kallt ute idag och det 
regnar och nu är mitt barn förkyld. Medan vi kanske tänker ja, men nu är vi 
förkylda desto mer är vi ute. Där tror jag nog att det är lite kulturella skillnader. 

Förskollärarna nämner att de ibland kan försöka lyssna till vårdnadshavares 
önskemål kring att begränsa riskfylld lek för deras barn, men att det inte är så 
lätt. De kommer även in på att det kan finnas kulturella skillnader i hur man 
ser på vissa risker och viss riskfylld lek. Jag tolkar det som att de menar att 
de flesta är vana vid att vara utomhus i alla väder, men inte alla. Deras rektor 
är inne på samma spår: 

- Så det jag kan tänka är väl att om man tänker bara den här skogsutflykten, för 
tio år sedan kanske det var väldigt många barn som visste vad en skogsutflykt 
innebär... Jag menar självklart är det riskfyllt när du går iväg med ett antal barn 
som kanske inte gör det på lördagarna och söndagarna längre. Men det gäller ju 
hela tiden att vi tänker, vilka barn har vi med oss och har vi telefon?  

Jag tolkar det som att även rektorn menar att föräldrars syn på risker och 
riskfylld lek påverkar hur vana barn är vid att hantera dem och att 
förskollärarna måste tänka på det. Jag tolkar det som att hen menar att om 
barnen inte är vana att gå till skogen kan det även innebära en större risk att 
gå dit då de kanske inte vet vad som är riskfyllt eller inte i en skog.  En av 
huvudmännen tänker så här: 

- Ja, sen måste vi ju också förstå att våra föräldrar har ju olika referensramar 
här också. Jag kan ha en referensram  och du kan ha en och här gäller det ju att 
vi försöker få... Vi kan inte bara nonchalera föräldrarnas tycke, men vi måste 
ändå få någon slags balansgång så de har ett förtroende för oss i alla fall. För 
det är ju det viktigaste. 

Hen anser att det kan finnas skillnader i hur förskolans aktörer och 
vårdnadshavare ser på risker och riskfylld lek och att det behövs en bra 
balans mellan de olika synsätten för att vårdnadshavarna ska ha ett 
förtroende för förskolan. Vidare fortsätter hen: 

- Sen är jag säker på att både pedagoger och föräldrar påverkar oss också, men 
ibland måste vi våga utmana det också lite. Men det är ju klart, vi har ju det 
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allra bästa föräldrarna har, så vi måste ju ta hand om det på ett så bra och säkert 
sätt som det bara går. Samtidigt som vi måste utveckla dem till fullfjädrade 
människor som vågar testa sina gränser. 

Jag tolkar det som att hen menar att förskolan till viss del ska lyssna till 
föräldrars åsikter om risker och riskfylld lek, men att förskolan också 
behöver utmana vårdnadshavarnas tankar lite.  

Sammanfattning: Jag tolkar det som att de olika aktörerna är överrens om att 
vårdnadshavare på olika sätt kan påverka barns riskfyllda lek, t.ex. genom att 
uttala att de inte vill att deras barn ska göra vissa riskfyllda saker eller genom 
de erfarenheter av riskfylld lek som barnen får prova hemma. Huvudmännen 
menar att man måste lyssna till vårdnadshavarnas åsikter, men att förskolan 
också måste våga utmana barnen genom att ta risker så att de utvecklas. 

5.2.5 Risksamhället  
I båda intervjuerna med förskollärare togs det förändrade samhället upp som 
en anledning till att barns riskfyllda lek begränsas på olika sätt.  

- Jag tänker att från början så fanns det ju inga staket någonstans knappt här ju. 
Och vi har ju "staketat in" mer och mer och avgränsat och satt grindar. Så det 
har ju blivit mer och mer. Där har du att föräldrars synpunkter påverkar ju på 
så sätt. 

- Fast det är ju med det yttre med kan jag tänka. Alltså utanför staketet, vad 
som kan hända där liksom.. 

- Ja, bilar och så ja. 

- För det har ju också blivit mer påtagligt nu med risker. Att vi har folk som rör 
sig utanför förskolan och så där. Vi kanske inte ser det, det var ju därför de där 
sista avspärrningarna kom till. För att vi inte ser vad som händer ute vid 
staketet där och likadant när det är mörkt om kvällarna, att vi inte ser när vi är 
ute då. Så det finns ju en yttre påverkan med tänker jag. Det är ju inte bara det 
som händer här inne som kan hända, utan utanför staketet med. 

- Sen har det ju ändrats, om man tänker på lite längre tid tillbaka. De fick ju 
springa mycket mera ute, vara ute och cykla själva och leka i skog och greja. 
Man skjutsar mer och man släpper av mer och ... Man har mer koll. 

- Ja, det har man. 

- Ja, samhället har ju blivit annorlunda. 

Jag tolkar samtalet som att förskollärarna upplever att säkerhetstänket i 
samhället har förändrats och att det medfört förändringar i hur man ser på 
förskolan ur säkerhetssynpunkt. Det finns en större medveten om att det finns 
faror utanför förskolegården och det har åtgärdats genom mer staket. De 
menar även att samhällets syn på vad barn kan göra ensamma har förändrats 
över tid, nu är det mer vanligt att barnen hela tiden övervakas. I den andra 
gruppen sa de så här: 

- Samhällets utveckling har påverkat liksom, det är mer säkerhetstänk överlag. 
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- Mm... 

- Jo, men det tror jag också. Och att föräldrar också överlag är mer med sina 
barn hela tiden. Och är man inte det då är de inte ute heller eller så... 

- Nä precis. 

- Då sitter de inne vid teven. 

- Samhället i stort är väl mycket mer inne. Ett innesamhälle mycket mer med 
datorer och såna saker. 

- Allt anpassas ju mer efter säkerhetstänk. Vi fick cykelbanor överallt och 
alltså, barn blir skjussade överallt. Ofta till träningar och sånt. Man är inte van 
att man själv ska ta sig över svåra korsningar och så för alla såna byggs bort 
nu. 

- De kanske också är för att man aldrig lär sig? Så blir de ju farligare, du 
behöver inte tänka på någonting själv. Du bygger bort allting alla risker och... 
Och föräldrar curlar och vad man nu säger... 

- Mm. 

Jag tolkar samtalet som att även den här gruppen med förskollärarna anser att 
samhällets säkerhetstänk har ändrats under åren och att det lett till bl.a. 
större övervakning av barn, t.ex. genom att om ingen vuxen är med barnen 
ute är de inomhus istället. Jag tolkar det också som att de menar att barn 
kanske är sämre på riskbedömningar nu eftersom de inte får möjlighet att öva 
på det i samma utsträckning som barn som växt upp tidigare fått göra. De 
fortsätter: 

- Jag minns på X där jag jobbade, alltså vi hade ju bara, ni vet ett litet, litet 
staket. Och det var aldrig någon som gick ut ändå. Alltså, hade vi haft det nu så 
hade vi haft alla barnen utanför. Men är det då för att vi automatiskt höjer o 
höjer o höjer o höjer? Det blir hela tiden den där utmaningen att se.. eller vad 
har hänt? 

- Ja, för det lilla staketet, det är ju ingen utmaning, så då behöver man inte ens 
fundera på om man kommer över eller inte. 

- Ja, man kan ju fundera på det lite... Vad är det som gör..? Men staket är ju en 
stor säkerhetsgrej. Det har vi pratat om många gånger. Det här, du vet med de 
höga staketet? Där går pinnen parallellt med staketet, då kan du klättra på 
den... Har barn fått in i huvudet att de ska ut från gården... 

- Då kommer de ut. 

I samtalet tolkar jag det som att det återigen framkommer funderingar kring 
att barn kanske inte får lära sig att hantera risker. En förskollärare nämner att 
på en annan förskola fanns det bara låga staket men barnen höll sig innanför 
dem ändå och att där hen arbetar nu är staketen mycket högre. De 
ifrågasätter vad som förändrats när barn inte längre håller sig innanför 
staketen trots att de är högre nu? Samtalet går vidare:  

- Ja, men så tänker jag på X. Jag bor i X, alltså från början, för flera år sen, då 
fanns det ju inget staket alls uppe i skogen och då är cykelvägen där. Nu kan 
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man ju oroa sig för att någon bara skulle ta ett barn där, tjoff!  Men då när det 
inte fanns något staket då fanns ju inte den tanken... 

- Nä. 

- Ja, det blir en markering liksom. 

- Samhället i stort har ju blivit farligare... 

- Ja man är mer rädd. 

- Man är mer rädd ja. Det händer mer, eller är det sociala medierna som gör att 
man vet mer? 

- Ja, absolut. 

- Man är så medveten om vad som skulle kunna hända. 

- Det var man inte förr. 

- Men jag kan tänka att staketen är den största markeringen som vi har kring 
att, här är vi och där är allmännheten. På utsidan. 

- Fast det ger ju en trygghet... 

- Absolut. 

Återigen tar förskollärarna upp det som jag tolkar som att de menar att 
samhällets säkerhetstänk har förändrats. De nämner att nu är man mer 
medveten om vad som kan hända än vad man var förr och att man är mer 
rädd för faror. Förskollärarna i grupp 2 tar upp att mycket av det som anses 
vara farligt "byggs bort": 

- Man bygger ju ofta bort konflikter och gränssättningar så att, nähä, men okej, 
då sätter vi det här. Så diskussionerna som kanske fanns... Jag vet inte, nu 
säger vi: Nej! Ni kommer inte ut. 

- Nä det behövs inte ens diskuteras, det är redan klart. 

Jag tolkar det som att de anser att det inte alltid är bra att bygga bort vissa 
saker som kräver en gränssättning. Jag tror att de de tycker att barn bör få 
lära sig gränser istället för att man bygger bort dem.  

Sammanfattning: Förskollärarna anser att samhället och dess säkerhetstänk 
har förändrats. De menar att nu finns en större medvetenhet för vad som kan 
hända och det leder till mer rädsla och större övervakning av barn. De 
ifrågasätter om barn är mer ovana vid risker nu för att de inte är så vana vid 
att få möta dem?  

5.2.6 Övervakning  
I båda förskollärargrupperna kommer samtalet om säkerhet i förskolan in på 
övervakning av barnen. I grupp 2 säger en förskollärare så här: 

- Men sen tänker jag, säkerheten. Alltså vår närvaro som pedagoger är ju också 
en säkerhet för att det inte ska hända saker mellan barnen. Men även att man 
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kan uppmärksamma att, ja men nu har du nog lyckats ta dig lite för högt upp 
eller på fel ställen där du inte borde vara för det där tror jag inte du klarar av.. 
Att man liksom kan finnas där som ett extra säkerhetsnät eller vad man ska 
säga. 

Hen menar att närvarande pedagoger är en säkerhetsaspekt för att då kan stöd 
erbjudas i barnens risktagning. Närvarande pedagoger tas även upp av grupp 
1: 

- Sen kan man ju känna lite med peronal, det gäller ju att vi är tillräckligt 
mycket personal i och med att vi har så stor gård. Så att man kan ge barnen 
möjlighet att få vara både på framsidan och på baksidan. 

- Ja, sen har vi ju gjort en egen avgränsning, det kanske du såg när du kom in 
här? Men nu har nog banden gått sönder, men det är ju också det där att vi har 
svårt att se över hela gården. 

- Ja, man vill ju kunna utmana utemiljön för att alltid kunna hitta något att 
stimulera dem. Samma sak som man gör inne som sagt. Inne är det ju lättare att 
vara nära eftersom det är en lite mindre miljö så klart. Ute är det ju så stora 
ytor att sprida sig på om man nu ska vara närvarande pedagog och kunna stötta 
i just den här lekmiljön. 

- Ja, då är det ju svårare. Vi byter ju så man hinner vara med både de yngre 
barnen och de äldre och det märker man ju, att när man jobbar där nere så är 
man ju mycket närmre dem för den är mycket mindre. På lilla gården här uppe 
blir det mer.. Tycker jag fick gå övervakande så här och försöka vara med och 
leka lekar lite. Men man har ju svårt att sätta sig bredvid i sandlådan och gräva 
och vara med aktivt i deras projekt eller deras grävande.. Tycker jag känns så i 
alla fall. 

- Ja, men så är det. 

- Ja det blir liksom mer att man kollar, det fungerar så.  

Här lyfter förskollärarna att det är viktigt att vara tillräckligt mycket personal 
ute på gården så att man kan övervaka alla områden, särskilt om förskolan 
har en stor utegård. Jag tolkar det även som att de menar att om utegården är 
stor finns en risk att som förskollärare ta en mer övervakande roll, istället för 
att gå med i eller stötta barnens lekar som de vill.  

- Vi lyfter, jag tänker på avgränsningar och staket och sånt här. Som på 
småbarnsavdelningen var det ju öppet hela vägen i början och då kände vi att 
det gick inte, de var spridda överallt. Det fungerade ju inte, då blev det ju 
provisoriska avgränsningar och sen har vi ju fått staket. 

- Och vi har nått med belysning, det håller vi ju fortfarande på med. Att vi har 
belysning och grejer också. Och likadant nere på lilla gården så valde vi ju att 
inte ha gungor då.... Så det är ju när något mer ska göras, när man ska ha in 
nytt material som man får tänka till lite. 

- Ja, man försöker tänka till och man försöker kolla lite sådär vad vi har för 
regler. Om vi nu ska, jag sa det, vi hade en tanke att sätta upp ett sånt här 
klätterrep till exempel. Och då måste man tänka på... Ska du ha en viss höjd så 
måste du ha ett visst underlag och så här. Så det är ju mycket och tänka igenom 
innan man ska göra nånting också. Sen kan det ju vara så att vissa saker 
kommer upp, som liksom: Hallå! Då märker man det efteråt att, oj! Nu märker 
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vi här att alla blir spridda här, det funkar inte att göra så här stor gård och sen 
så rättar man till det. Så ibland så kommer man ju på det i efterhand så klart. 

- Sen när man har jobbat i sjutton år... Om man har lämnat gården mer öppen, 
med en framsida en baksida och sen en på mitten kanske. Då kanske den på 
mitten kan gå med in på toa så man inte lämnar barnen. Man får ju inte lämna, 
så att man tänker så då. Så man inte har kvar tre stycken där ute och sen är de 
utan...  

- Då har man inte den överblicken, utan då måste man. 

Jag tolkar det som att de på enheten har en stor gård där de anser att det är 
viktigt att förskollärarna sprider ut sig så att alla barn kan övervakas. Då kan 
förskollärarna även samarbete när det kommer till att hjälpa till med 
toalettbestyr och liknande, så att barnen inte lämnas obevakade ute. I grupp 2 
tar en förskollärare upp följande: 

- Jag tänker med pricka-av-lapparna, när vi skickar ut barnen så vi vet hur 
många som är ute och vilka som är inne och tvärtom. 

Förskollärarna menar att det känns som en säkerhetsaspekt att ha en lista med 
vilka barn som befinner sig inne respektive ute just för övervakningens skull. 
En av rektorerna tar också upp övervakning: 

- En risk för mig kan ju vara att vi inte är tillräckligt uppdelade som pedagoger 
om gården är tämligen stor...Att vi faktiskt är placerade på så sätt att vi har koll 
på vad som händer runt omkring oss. 

En av rektorerna säger:  

- En risk för mig  kan ju vara att vi inte är tillräckligt uppdelade som pedagoger 
om gården är tämligen stor ehm...att vi faktiskt ehm är placerade på så sätt att 
vi har koll på vad som händer runt omkring oss. 

Även rektorn tar upp vikten av att övervaka barnen utomhus för att undvika 
risker.  

Sammanfattning: Min tolkning är att övervakning av barnen ses som en 
viktig del i förskolans säkerhetsarbete. Det anses viktigt att förskollärarna 
sprider ut sig över utegården så att man har övergripande koll på barnen när 
de leker.  De menar även att det kan kännas säkert att ha en lista på de barn 
som är ute.  

 

5.2.7 Riskbedömningar  
Alla aktörer tar upp att man arbetar med säkerheten i förskolan genom olika 
slags riskbedömningar. I grupp 1 samtalar de om att vara steget före: 

- Det är också det här, eller skulle jag vilja i alla fall, att det här när man 
utformar en utemiljö så skulle jag vilja att man hade så få regler som möjligt. 
Att man har tänkt till såpass mycket innan att man inte ska behöva ha massa 
nej och stopp. 
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- Nej, men det hindrar ju och tar lite död på leken. 

- Ja, det tar lustan att leka... 

- Ja, om man hela tiden får ett nej och stopp och så här... Men då är det som du 
säger, utforma det så att man inte behöver det, att det är genomtänkt från 
början. 

Här finns en motsägelse till det som förskollärarna i grupp 2 tog upp i 
avsnittet om risksamhället. De menade att gränser och konflikter byggs bort 
och jag tolkade det som att de inte alltid tyckte att det var en bra sak för att 
barn då gick miste om att lära sig riskbedömningar. Här tar förskollärarna 
istället upp vad jag tolkar som att de anser att det är bra att vissa saker byggs 
bort, att utemiljön ska vara genomtänkt från början så att det inte behövs för 
mycket regler då det anses vara negativt för barns lek. Förskollärarna säger 
även att det inte bara gäller när man ska utforma utegården, utan även varje 
aktivitet: 

- Och det tänker lite jag, med det här att det måste vi ju ha tänkt igenom lite 
innan: vad finns det för risk med den aktiviteten vi gör nu till exempel? Och 
vad finns det för risk runt omkring?  

- Ja, ligga steget före och så som sagt och kanske tänka vad man behöver göra 
för att kanske mininera riskerna?  

Det anses viktigt att ha gjort riskbedömningar genom att ha tänkt till kring 
vad som kan hända både runt utegårdens miljö men även de aktiviteter som 
görs. Båda förskollärargrupperna uppger att de skriver riskbedömningar: 

- Så vi skriver under de här handlings, ehh... Vad heter de? 
Riskbedömningarna, när vi går utanför gården eller när vi cyklar med våra 
cyklar, så att det ändå finns. 

Och: 

- Och sen så skriver vi ju riskbedömningar.  

- Ja, om man ska på någonting nytt som man liksom inte brukar, så ska det ju 
finnas en riskbedömning. 

Det visar att samtliga förskollärare har för vana att göra riskbedömningar i 
sitt arbete. En av rektorerna säger så här om riskbedömningar: 

- Mina pedagoger går iväg med barngruppen till skogen och är ute och cyklar 
med lådcykeln och... Allt är ju en risk, men så samtidigt så måste vi också, vi 
måste också liksom våga att göra saker. Men vi måste ha förberett dem såpass 
väl  så att vi har förberett riskerna så bra vi kan... Sen kan vi inte förbereda allt, 
men att vi ändå har tänkt igenom att ehh... Vi har ju handlingsplaner så fort 
som barnen går utanför, går på utflykt eller om de ska iväg med lådcyklarna. 
Att du har.. ska ha tänkt igenom vad som kommer hända för att du ska minska 
att det händer, de farliga riskerna. 

Hen fortsätter: 
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- Men jag ser nog inte det som något negativt, utan jag ser nog mer det som en 
medvetenhet hos oss pedagoger. Att vi måste tänka, för saker och ting kan 
hända och hur gör vi då? 

Och: 

- Det går ju inte bara att ha väldigt fina handlingsplaner som finns någonstans 
men som inte personalen vet om. De måste ju veta, vad är det för ansvar på mej 
som personal när jag ska ut och cykla med cykeln? Vad behöver jag tänka på? 
Så vi har gjort små ehh... Till exempel som med lådcykleln, då att när jag tar 
iväg lådcykeln så måste jag skriva en liten signatur att jag jag har tänkt på att: 
Nä, men nu ska jag cykla från a till b och jag har så här och så här många barn 
med mig, sen ett datum. För då gör det ändå att att du hinner tänka den tanken 
som gör att det blir säkrare, tänker jag, än att du bara ger dig iväg från a till b. 
Sen hamnar du kanske... Just att vi inte tänkte och då är det en säkerhetsrisk 
som vi faktiskt inte har planerat fanns och det är en risk. Aå hela tiden 
medvetenhet. Ja, så mycket vi bara kan. 

Jag tolkar det som att hen menar att det är viktigt att vara förberedd på att 
olika saker kan hända och att förskollärare behöver tänka igenom 
aktiviteteten för att minska risken för allvarliga faror. Hen menar att det bör 
finnas en medvetenhet hos förskollärare kring att reflektera över och 
riskbedöma.  En av huvudmännen säger så här: 

- Ja, men dels så tänker jag så här att när vi ser risker så ska vi göra en viss 
behandlingsplan alltså för att vi ska kunna förebygga så mycket som möjligt i 
en risk. 

Även de använder riskbedömningar och handlingsplaner som något som är 
kopplat till risker 

Sammanfattning: Riskbedömningar verkar vara en vanligt återkommande sak 
i förskolan enligt alla dess aktörer. Rektorn menar att det handlar om att det 
ska finnas en medvetenhet kring det som görs i förskolan, det ska finnas en 
eftertanke. Förskollärarna talar om att de skriver riskbedömningar när det 
handlar om vissa risker och att när det gäller utegården anser de att den ska 
vara så pass genomtänkt att det inte ska behöva finnas för mycket regler som 
kan påverka barnen lek negativt.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Som forskare har man med sig sina egna erfarenheter när man gör en 
undersökning och precis som Bjervås (2011:98) skriver: "Förförståelsen kan 
vara en belastning men även en tillgång". Det gäller att man som forskare tar 
reda på sina egna förutfattade meningar kring forskningsämnet och att man 
verkligen är öppen för att tolka det andra säger och menar. 

Valet av att dokumentera intervjuerna med endast ljudupptagning har ibland 
gjort det svårt att tolka det de intervjuade sa. Ibland hade det känts bra om 
jag hade kunnat se kroppsspråk o.s.v. Jag valde därför att transkribera med 
alla pauser, pausljud (t.ex. ehh, mm) för att det hjälpte mig att minnas lite hur 
personen sagt det de sa. Däremot valde jag att i arbetets text ta bort dessa 
saker för att göra texten mer lättläst.  

När det kommer till valet av att göra enskilda eller gruppintervjuer kan jag se 
att intervjuerna som genomfördes i grupp gav mer utförliga svar då 
intervjupersonerna fick "stöd" av varandras tankar och uttalanden. Något 
som någon inte tänkt på nämnde någon annan och så blev det en diskussion 
kring ämnet och på så sätt fick jag in ett djupare material än när jag hade 
enskilda intervjuer med rektorerna. Påverkan från andra intervjupersoner kan 
också vara något negativt då informanter kan känna att det inte vågar svara 
när andra lyssnar eller att man blir påverkad av andras tankar. Jag upplevde 
det dock som att alla intervjupersoner var mycket delaktiga under alla 
intervjuerna.  

Valet att analysera datan med hjälp av en inehållsanalys kan diskuteras då jag 
för att få fram vilka pedagogiska konsekvenser som synen på begreppen har 
på barns vardag, har fått analysera även lite av det implicita i deltagarnas 
svar. En innehållsanalys passar allra bäst på rak och subtil data och inte när 
forskaren söker efter underförstådda meningar. Jag anser dock att det är en 
sådan liten del av analysen att det inte bör påverka resultatet.  

6.1.1 Generalisering  
I frågan om det går att generalisera resultaten från undersökningen på andra 
kommuner och förskolor menar man att resultaten i en liten studie som den 
här oftast inte är varken slutgiltig eller absolut, utan provisorisk och i behov 
av bekräftelse från annan forskning. Det kan snarare ses som att resultaten 
kan användas för att skapa teori som man sedan kan forska vidare på 
(Denscombe, 2017).  
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Valet att göra en liten studie kan diskuteras, då generaliserbarheten och 
tillförlitligheten kan sägas minska när undersökningen är såpass liten (u.u.). I 
studien är en kommun, två rektorsområden med dess enheter representerade. 
Jag tror dock att fallet är representativt när det kommer till förskolans 
säkerhetstänk på grund av att alla Sveriges kommuner och dess förskolor 
lyder under samma säkerhetsregler som bestäms på regeringsnivå. Även om 
kommuner, rektorsområden och förskoleenheter sannerligen har egna 
säkerhetsregler finns det ändå en gemensam grund som kommer högt 
uppifrån i förskolans hierarki och som alla ska förhålla sig till.  

Sedan finns det naturligtvis plats för egna tolkningar av dessa nationella 
regler. Tolkningar av risker, riskfylld lek och säkerhet i förskolan är något 
som påverkas av varje enskild individs "ryggsäck" och inte enbart de 
säkerhetsregler som förskolan lyder under. Här spelar varje enskild persons 
tolkningar in, men jag tror ändå att intervjupersonernas tolkningar är 
representativa då förskoleverksamhet är en kontext i sig med egna diskurser. 

 

6.2 Begreppet risk och riskfylld lek 
Resultaten av analysen av intervjuerna mellan de olika aktörerna i förskolan 
är ganska lika. Alla verkar associera begreppet risk med något farligt, t.ex. 
att ett barn kan skada sig. Samtidigt framträder ambivalensen i begreppet 
starkt hos alla deltagare. Det märks tydligt att det finns en motstridighet 
mellan att hålla barn säkra och att låta barn utsätta sig för risker genom att 
låta dem utmana och testa sina gränser genom riskfylld lek. Enligt SOU´s 
undersökning (Barns säkerhet i förskolan, 2013) så ska inte alla risker 
undanröjas helt, utan det är skador av allvarligare slag som ska försöka 
minimeras. Det tolkar jag som att alla aktörer håller med om. De pratar om 
att minimera onödiga risker, som t.ex. stenar där det finns fallrisk och stora 
vattenpölar på gården. De nämner även att vad som helst kan vara en risk, 
något som bekräftar det Beck (1992) menar, att risker numer är diffusa och 
att de inte alltid kan förutspås. Samtidigt tar alla upp att små skador är en del 
av barns vardag och att de genom att ta små risker utvecklas, något som 
enligt Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011) stämmer. De menar att 
forskning visar att barn lär sig genom sina erfarenheter av att ta risker 
eftersom barns överskattning av sin egen förmåga minskar med åldern.  

Något som skiljer de olika aktörernas resultat åt bedömer jag är deras tal om 
och därmed synen på risker och riskfylld lek. Förskollärarna talar mest om 
begreppen som negativa (fara och skador) medan rektorerna och 
huvudmännen mest framhåller det positiva (utmaning och utveckling). 
Bjervås (2011)  menar att språk och handling hör ihop och då kan man undra 
hur det sätt de talar om begreppen påverkar själva verksamheten?  
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En annan aspekt som skiljer aktörerna åt i undersökningen är reflektion över 
vad begreppet risk står för. Enligt socialkonstruktionismen är det sätt som de 
olika aktörerna inom förskolan talar om begreppen risk och riskfylld lek det 
som påverkar vad som anses vara okej att säga och göra, det bygger upp den 
konstruktion av kunskap som sedan genomsyrar verksamheten. Enligt 
Allwood & Erikson (2010) är vi oftast inte medvetna om hur vi konstruerar 
den värld vi lever i och så verkar det vara inom förskolan  när det kommer 
till begreppet risk. Huvudmännen var egentligen de enda som på något sätt 
visade att de hade försökt att definiera begreppet sedan tidigare och då främst 
på ett matematiskt sätt. Precis som Beck (1992) och Harper (2017) menar så 
riskbedöms och kalkyleras det för att räkna ut sannolikheten för att något ska 
hända. Samtliga rektorer och förskollärare nämnde i intervjuerna att de inte 
riktigt tänkt på vad begreppet risk står för.  

Synen på begreppet risk och därmed även riskfylld lek tycks vara att risk är 
lika med fara och sättet man talar om begreppet verkar vara att säga att barn 
inte får utsättas för fara eller skadas. Dock framträder ambivalensen ofta i 
deltagarnas utsagor och aspekten av utveckling tillkommer. Ofta talar de om 
den ena aspekten först men lägger sedan till den andra för att "säkra upp" sitt 
uttalande. Detta kan ses hos alla aktörer: 

Förskollärare: 

- Men utemiljön behöver ju vara lite mer utmanande och lite mer spännande 
och det är ju det man önskar liksom och så... Men den ska ju absolut inte vara 
farlig! 

Rektor: 

- Det hade regnat och det var lite halt och då var det ett barn med gummistövlar 
där som ramlade och slog sig, men det är ingen sån risk som jag känner att... 
den den, den.. Vissa risker ska vi inte ta bort. Alltså det är.... Självklart är det 
jätte trist varje gång och barnen ska inte skada sig, men ibland händer det. Så 
vi får inte heller göra det, vi får inte göra det heller liksom.. jaa de måste också 
få utmanas i sin lek... 

Huvudman: 

- Ja... Jag tycker att det här, det är ju hela tiden en balansgång liksom ehh... 
som vi måste... Vi får inte.. Vi ska vara rädda om barnen, men vi får inte vara 
för rädda om dem, utan att vi verkligen vågar låta dem testa sina gränser också. 

 

Deltagarna tycks vilja säga en sak men känner sig tvungna att lägga till en 
annan som i sig blir motstridig till det de först sa. Här tolkar jag det som att 
deltagarna känner att de inte kan säga att barn behöver få ta risker utan att 
tillägga att barn inte får skada sig också. Harper (2017) menar att i det 
samhälle som finns nu finns en syn på att säkerhet går före utvecklande 
möjligheter och enligt deltagarnas svar så stämmer det.  



 

49(54) 
 

6.3 Påverkan på barns vardag.  
Förskollärarna uttrycker frustration över de begränsningar som 
säkerhetsreglerna innebär när det kommer till att utforma utegårdens miljö. 
De uttrycker att tiden inte finns och en önskan om att kunna få hjälp av 
antingen kunniga vårdnadshavare eller kommunen. Rektorerna däremot, 
uttrycker en positivitet i samma fråga och menar att det går att arbeta med 
utemiljön på många sätt ändå. Här krockar deras syn på ämnet med varandra.  

När det kommer till borttaget material känner förskollärarna en stor 
frustration och en uppgivenhet över allt material som inte längre får 
användas på grund av säkerhetsregler. De menar att det begränsar hur 
utformningen av utegården kan konstrueras. De tar även upp att det material 
som tagits bort är det material som barnen själva har tyckt var roligt och som 
väckt kreativitet hos dem. De menar på att utegården har blivit mer tråkig 
och ifrågasätter logiken i vissa av reglerna. Harper (2017) menar att det är 
vanligt att material och aktiviteter som sågs som normala förut numer är 
borttagna och det stämmer överrens med deltagarnas utsagor. En av 
rektorerna tar upp att det behövs mer ofärdigt material som ökar kreativiteten 
och fantasin hos barnen. Hen menar att barn är så vana vid att leka med 
färdigt material och att hen anser att förskolan då ska utmana barn genom att 
erbjuda ofärdigt material. Huvudmännen menar att det i framtiden kommer 
finnas mer material som inte är så tillrättlagt på förskolans utegårdar. De 
uttrycker även att ofärdigt material som inte är så tillrättalagt är mer 
utvecklande för barn och att det är pedagogiska tankar som ligger bakom att 
ha sådant material. Det stämmer överens med den forskning som både 
Harper (2017) och Brussoni et. al (2015) har tagit fram. De menar att 
kreativiteten ökar på en lekplats med mycket ofärdigt material. De uttrycker 
dock en ambivalens i frågan då de tar upp att det finns lagar och förordningar 
som begränsar vilket material som får finnas på utegården. Detta motsäger 
helt förskollärarnas syn på ämnet och det de uttrycker frustration över - att 
det ofärdiga, lösa materialet har plockats bort från utegårdarna.  

Alla aktörer nämner att ens egna personliga syn på och känslor kring risker 
ibland kan påverka vad barn tillåts eller inte tillåts göra. Förskollärare menar 
att det är viktigt att tänka efter och reflektera över de känslorna så att de inte 
går ut över barnens lek i onödan. De uttrycker även att det kan uppstå 
frustration när förskollärare tänker olika kring säkerhet och de regler som 
finns men nämner även att om det satts upp gemensamma regler så hålls de 
även om alla kanske inte alltid håller med. Huvudmännen håller också de 
med om att ens egna känslor kan påverka barns lek, i vissa fall hämmande 
om rädslan är för stor för om något ska hända. De menar även att det ofta är 
skillnad på att ta ett ansvar privat med sina egna barn och att ta ett 
professionellt ansvar med andras barn och att nivån för vad som accepteras 
då ofta sänks lite. Synen på risker och riskfylld lek är något som kan skiljas 
åt mellan förskolans aktörer och barnens vårdnadshavare, bl.a. p.g.a. olika 
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referensramar eller kulturella skillnader. Även här menar förskollärarna att 
det är vårdnadshavarnas egna känslor som kan spela in. Ett annat sätt som 
vårdnadshavare också kan påverka genom är hur stora erfarenheter deras 
barn har av risktagning när de är hemma. En rektor menar att det är en större 
risk att gå till t.ex. skogen med barn som inte är vana vid att vara där. 
Huvudmännen menar att vårdnadshavare och förskolans aktörer kan ha olika 
referensramar och att det är viktigt att lyssna på vårdnadshavarna för att det 
ska finnas ett förtroende till förskolan. Samtidigt uttrycker de en ambivalens i 
frågan när de även menar att de samtidigt måste utmana barn att testa sina 
gränser för att de ska utvecklas. Hansen Sandseter & Ottesen Kennair (2011) 
anser att överbeskyddande av barn kan leda till att de utvecklar ångest och 
rädsla och därför är det viktigt att reflektera över vad det är som styr de 
känslor som gör att barnen inte tillåts att ta vissa risker i sin lek.  

Precis som Beck (1992) menar så upplever förskollärarna att samhällets 
säkerhetstänk har förändrats. Sociala medier ökar medvetenheten till vad som 
kan hända och det påverkar i hur stor utsträckning barn tillåts att utsättas för 
risker. Förskollärarna menar att barn sällan gör något ensamma längre, utan 
att de ständigt övervakas. Barn får inte vara utomhus själva i samma 
utsträckning och de skjutsas överallt. Förskollärarna funderar över om 
samhället även blivit farligare för barn just på grund av att de inte är vana vid 
att möta risker längre? De menar att om ett barn aldrig får träna på en viss 
risk lär hen sig aldrig att hantera den. Hansen Sandseter & Ottesen Kennair 
(2011) påpekar att barn behöver få träna på att ta risker för att gradvis lära 
sig att hantera dem och Harper (2017) menar att barn använder sig av den 
riskfyllda leken för att utvecklas. I förskolan menar de att medvetenheten om 
vad som kan hända utanför förskolans utegård är större och att staket och 
övervakning ökat.  Synen på samhället i stort tycks vara att det har förändrats 
samt att det är mer farligt nu än förr.  

Övervakning har blivit en viktig del i förskolans säkerhetsarbete enligt 
förskollärarna. De talar om att det är viktigt att det finns tillräckligt mycket 
personal för att sprida ut sig över gården så att alla barn kan övervakas. De 
nämner även vikten av att samarbeta vid t.ex. toalettbesök, så att inga barn 
lämnas oövervakade. Harper´s (2017) forskning visar just detta, att 
övervakning är en del av risksamhällets säkerhetstänk och något som ökat de 
senaste åren. Synen på att barn ständigt behöver övervakas är något som 
förskollärarna delar. 

Synen att faror är något som ska minimeras delas av alla aktörer, vilket bland 
annat har resulterat i ökade riskbedömningar. Riskbedömningar är numer ett 
vanligt inslag i förskolan. Förskollärarna menar att de ska ligga steget före 
och att de måste tänka efter innan de genomför aktiviteter men även när det 
kommer till utemiljön. En av rektorerna menar att förskollärarna ska ha en 
medvetenhet kring säkerhet och de risker som kan uppkomma, de ska vara 
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förberedda och ska ha tänkt efter innan de gör något för att risken för skador 
ska minska.  

 

6.4 Slutsats 
Slutsatsen i den här undersökningen blir att trots att alla aktörerna ser 
någorlunda lika på begreppen risk och riskfylld lek, samt har en syn på 
säkerhet inom förskolan som överensstämmer så finns det saker som skiljer 
sig åt. Förskollärarna, som är den aktör som arbetar närmst barn och som är 
de som förväntas konstruera förskolegårdens utemiljö, är de som ser på 
begreppen risk och riskfylld lek som mest negativt och något farligt. 
Rektorerna och huvudmännen ser mer positivt på begreppen och kopplar det 
främst till utmaning och utveckling. Det som visar sig hos alla aktörer är 
dock ambivalensen i att hålla barn säkra samtidigt som de ska få öva på sin 
risktagning för att utvecklas och utmanas.  

När det kommer till pedagogiska konsevenser av den rådande synen på 
begreppen samt säkerhet på förskolans utegård är de stora. Förskollärarna 
vittnar om att stora förändringar har skett över tid när det kommer till 
säkerhetsregler för vad som är tillåtet eller inte i utemiljön. Bland annat 
berättar de om mycket borttaget material som har varit lätt att arbeta med och 
som barnen tyckt var roligt och som väckt kreativitet. De berättar om 
svårigheter att förändra utemiljön, ökad övervakning samt riskbedömningar 
som en del av förskolans vardag. Alla dessa konsekvenser påverkar barnens 
vardag och deras möjligheter till riskfylld lek för utveckling. Det är kanske 
inte så konstigt att förskollärarna, som är de som arbetar närmst barnen, är 
mer negativt inställda då det är främst de och barnen som påverkas av 
säkerhetsreglerna.  

 

6.5 Pedagogiska implikationer 
De pedagogiska implikationer som kan ses som viktiga är att alla aktörer som 
arbetar i förskolan behöver reflektera över och sträva efter att definiera vad 
risk och riskfylld lek står för på deras enhet för att få en gemensam syn på 
begreppen. På så sätt kan en gemensam kunskap kring begreppen samt 
säkerheten i förskolan konstrueras tillsammans. Alla aktörer behöver även 
reflektera över ambivalensen i att hålla barn säkra samtidigt som barn 
behöver ges tillfälle att utmanas genom risktagning och arbeta fram en 
gemensam syn på det.  

När det kommer till de pedagogiska konsekvenserna behöver aktörerna 
reflektera tillsammans över dessa frågor så att en samsyn mellan dem kan 
skapas. Det som ses som hinder av förskollärarna behöver diskuteras för att 
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komma fram till lösningar som samverkar med de säkerhetsregler som ska 
följas.  

 

6.6 Fortsatt forskning 
Det här ämnet är stort och skulle kunna forskas vidare på många olika sätt, 
bland annat:  

 Får barn vara med och utforma utegården? Har de något att säga till 
om när det kommer till hur den utformas både när det gäller material 
men även vad de får eller inte får göra? 

 Hur barnen använder de färdiga lekställningar som finns på 
förskolors utegårdar; används materialet som det är tänkt eller 
använder barnen dem på andra sätt så att risker ändå skapas?  

 Det hade varit intressant att följa upp hur förändringen från 
tillrättalagda gårdar till gårdar med mer löst material som 
huvudmännen talar om, ska gå till. Hur kommer materialfrågan att 
lösas så att det samspelar med de säkerhetsregler som finns? 

 Ett annat område som hade varit intressant är hur mycket 
riskbedömningar som görs i förskolan och om det får några 
pedagogiska konsekvenser.  
 

Det finns många vägar att fortsätta inom ämnet utegårdar och säkerhetsregler 
i förskolan och min önskan är att detta är något som blir mer utforskat, 
speciellt inom Sverige.  
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Intervjufrågor 

 

Pedagoger 

 Hur tänker du om barns lek utomhus? 
 

 Hur tänker du om hur vi bör utforma utemiljön för barns lek? 
 

 Hur tänker du kring begreppet risk? 
 Vad tänker du på när du hör begreppet riskfylld lek?  

 Hur tänker du kring utemiljö och risktagande hos barn?  

 Hur ser du på riskfylld lek i samband med barns utveckling? 

 Tror du att säkerhetsreglerna påverkar barns riskfyllda lek och i så 
fall hur? 

 Finns det något annat som du tror påverkar barns riskfyllda lek? Vad i 
så fall? 
 

 Hur tänker du kring barns skaderisk utomhus? 
 Hur arbetar ni med säkerheten i förskolans utemiljö? 

 Vad har ni för säkerhetsregler att förhålla er till som kommer från 
kommunen eller från andra instanser? 

 Varför tror du att säkerhetsreglerna har uppstått? 

 Har ni några säkerhetsregler som ni valt själva?  

 Vem är ansvarig om ett barn skadar sig i förskolans utemiljö? 
 
 

Rektor 

 Hur tänker du om barns lek utomhus? 
 

 Hur tänker du om hur vi bör utforma utemiljön för barns lek? 
 

 Hur tänker du kring begreppet risk? 
 Vad tänker du på när du hör begreppet riskfylld lek?  

 Hur tänker du kring utemiljö och risktagande hos barn?  

 Hur ser du på riskfylld lek i samband med barns utveckling? 

 Tror du att säkerhetsreglerna påverkar barns riskfyllda lek och i så 
fall hur? 
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 Finns det något annat som du tror påverkar barns riskfyllda lek? Vad i 
så fall? 
 

 Hur tänker du kring barns skaderisk utomhus? 
 Vilka säkerhetsregler har förskolan att förhålla sig till när det gäller 

utemiljön? 

 Varifrån kommer dessa regler? 

 Varför tror du reglerna har uppstått? 

 Hur vidarebefodrar du säkerhetsregler till dina anställda? 

 Vem är ansvarig om ett barn skadar sig i förskolans utemiljö? 

 Vad kan den ansvarige få för repressalier om ett barn skadar sig? 

 Vet du hur många barn som har skadat sig såpass att de behövt 
uppsöka vård de senaste 10 åren på dina förskolor? I så fall, hur 
många? 

Kommun 

 Hur tänker du om barns lek utomhus? 
 

 Hur tänker du om hur vi bör utforma utemiljön för barns lek? 
 

 Hur tänker du kring begreppet risk? 
 Vad tänker du på när du hör begreppet riskfylld lek?  

 Får ni någon information om vad som är bra för barns utveckling?  

 Får bolaget som sköter utemiljön någon information om barns 
utveckling?  

 Tror du att säkerhetsreglerna påverkar barns riskfyllda lek och i så 
fall hur? 
 

 Hur tänker du kring barns skaderisk utomhus? 
 Hur arbetar ni med säkerheten i förskolornas utemiljö?  

 Vilka säkerhetsregler har ni att anpassa er efter? 

 Varför tror du dessa säkerhetsregler har uppstått? 

 Hur vidarebefodrar ni säkerhetsregler till förskolor? 

 Hur vidarebefodrar ni säkerhetsreglerna till de bolag som sköter 
utemiljön? 

 Har de bolag som sköter utemiljön egna säkerhetsregler som 
förskolorna måste följa? 

 Vem är ansvarig om ett barn skadar sig i förskolans utemiljö? 
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 Vad kan den ansvarige få för repressalier om ett barn skadar sig? 

 Vet du hur många barn inom kommunen som har skadat sig såpass att 
de behövt uppsöka vård de senaste 10 åren? I så fall hur många?
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Samtyckesblankett för att delta i självständigt arbete. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka säkerhetsregler som förskolor har 
att förhålla sig till när det gäller utemiljön och dess påverkan på barns 
riskfyllda lek.  
 
Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 
personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs 
ovan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta 
någon av kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter 
inte längre att bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  
 
De personuppgifter som kommer samlas in från dig är  ditt namn och en 
röstupptagning av en intervju. Dina personuppgifter kommer behandlas fram 
till  senast den 4 Maj 2020 varefter de raderas.  
 
Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig 
eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom 
att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets 
dataskyddsombud på dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan 
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