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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet Förskolegården – möjligheter, begränsningar och platser, har som syfte 

att belysa frågorna: Vad väljer barnen att göra på förskolegården? Vilka möjligheter 

finns på förskolegården? Vilka begränsningar finns på förskolegården? och Vilka är 

barnens platser på förskolegården? Som hjälp för att belysa dessa frågor har 

observationer och barnsamtal genomförts på en förskola.   

Resultatet visar att barnen är sysselsatta på olika sätt, på förskolegården men med en stor 

övervikt av fysiska aktiviteter som att springa och klättra. Andra intressanta aktiviteter 

som resultatet visar är hur barn använder och manipulerar material. Möjligheter och 

begränsningar vi såg i resultatet handlar om regler, förskollärares förhållningssätt och 

tillgång till material samt gårdens utformning. På grund av förskolegårdens tillgång till 

naturmaterial var visst material, såsom ekollon och pinnar, alltid tillgängligt. Tillgång till 

övrigt material, såsom hinkar, spadar och cyklar, begränsades av att förråden inte alltid 

var öppna. Platser som flera av barnen i studien visar är Spindelnätet, Byggen och 

Tornhuset. Vad som gör att barn känslomässigt engageras i en plats är i många fall 

glädjen av att lyckas med fysiska aktiviteter. I andra fall är det den sinnliga känslan av 

material som är avgörande.  
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1 INLEDNING 

I dagens förskola är barngrupper ofta ute en längre tid på dagen, ibland på grund av 

organisatoriska och ibland av ideologiska skäl (Söderström, Mårtensson, Grahn, & 

Blennow, 2004). Något som vi har mött under vår verksamhets förlagda utbildning är 

att stora avdelningar organiserar för att minska antalet barn i de olika miljöerna. Det 

kan innebära att varannan vecka är halva barngruppen ute under förmiddagen och 

varannan vecka är den inne.  

Uttrycket, ”miljön som tredje pedagog”, är hämtat från de Reggio Emilia inspirerade 

förskolorna och används numera ofta i samtal om miljön. Uttrycket syftar på att 

miljön spelar en lika stor roll som pedagogerna för barnens utveckling (Dahlberg & 

Åsén, 2005). Oftast samtalas det i dessa sammanhang om förskolornas inomhusmiljö 

som den tredje pedagogen. Vi har på senare tid dock uppmärksammat en tendens till 

att förskollärare tittar mer och mer på utomhusmiljön. 

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (Nordin- Hultman, 2004), är en 

studie av förskolemiljön, där författaren argumenterar för att barn inte är på ett visst 

sätt, utan barns agerande bygger på ett samspel med miljön, såväl den fysiska, 

psykiska som den organisatoriska. 

Barn är inte de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de 

olika miljöerna och aktiviteterna utgör. […] en förutsättning för att barns/elevers 

olikhet och variationsrikedom skall rymmas är därmed också att de pedagogiska 

rummen präglas av olikhet och variation. Det är rum som erbjuder olika typer av 

verksamheter, handlingsmöjligheter och arbetssätt, där olika aktiviteter och 

projekt kan pågå parallellt. Det är rum med flera betydelser och som går att 

förstå på olika sätt (Nordin-Hultman, 2004: 168, 191). 

Utifrån diskussioner om inomhusmiljön som handlar såväl om storlek på bord och på 

stolar, som att den skall vara inbjudande och stimulerande, är vi nyfikna på vilken 

miljö som kan erbjudas på en förskolegård. Stor variation kan möjliggöra en 

mångfald av erbjudanden som kan locka alla barn på olika sätt. Vår erfarenhet är att 

barn är olika och har individuella behov av till exempel aktivitet, rörelse och 

enskildhet under olika stunder på dagen. I Läroplanen för förskolan, (Skolverket, 

2010) står följande att läsa om förskolans verksamhet: 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 

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

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010, s. 7). 

Vi har träffat barn som tycker att det är tråkigt att vara ute. Kanske kan det vara så att 

utegårdens aktiviteter och material inte lockar och i så fall finns det kanske möjlighet 

att tillföra andra aktiviteter och material. Ett förändrat förhållningssätt till material 

och miljöer kan göra leken mer lustfylld för barnen. Studiens teoretiska perspektiv 

kan bidra till ett nytt sätt för förskollärare att se på vad som erbjuds barnen i olika 

miljöer. Vår förhoppning är att kunna bidra till diskussionen om förskolegårdens 

möjligheter. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa vilka av förskolegårdens handlingserbjudande
1
 barn 

väljer. Vi vill studera vilka aktiviteter barn föredrar och vilka handlingserbjudande 

som lockar dem. Vi är även intresserade av att få djupare insikt om barns platser 
2
och 

varför de väljs. 

2.2 Frågeställningar 

Vad väljer barnen att göra på förskolegården? 

Vilka möjligheter finns på förskolegården? 

Vilka begränsningar finns på förskolegården? 

Vilka är barnens platser på förskolegården? 

                                                 

 

 

 
1
 Begreppet handlingserbjudande innebär att saker och miljöer inbjuder till handlingar genom sina 

egenskaper (Linderoth, 2004). Till exempel kan en sluttning inbjuda barn till att springa eller att rulla 

ner för. Erbjudanden som material och miljö skickar ut är oändliga och det beror på individen vilka 

erbjudanden man ser och väljer att handla efter. I kapitel 4: Teorianknytning, förklaras begreppet 

ytterligare. 
2
 Barns platser, är enligt Rasmussen (2004) en plats som barn relaterar till, berättar om och visar. 

Platsen engagerar barnen både fysiskt och känslomässigt. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel beskrivs tidigare forskning indelad under dessa rubriker: Vad 

barnen väljer att göra på förskolegården, Möjligheter på förskolegården, 

Begränsningar på förskolegården och Barns platser på förskolegården. 

3.1 Vad barnen väljer att göra på förskolegården 

Med hjälp av intervjuer har Niklasson och Sandberg (2010) undersökt vilka 

handlingserbjudanden barn föredrar i utemiljön på förskolor och på skolgårdar. 

Resultatet visar att barnen i alla åldersgrupper i studien, främst använde material som 

inbjöd till klättring och därefter rankades lek med formbart material. Formbart 

material exemplifieras i studien av lera, sand och snö (a.a.). I en japansk studie av 

Hirose, Koda, och Minami (2012) framkom att de flesta barnen i undersökningen 

inte höll fast vid pågående lek när de bytte lekmiljö, utan tog hänsyn till om de var 

ute eller inne. När barnen lekte utomhus involverades omgivningen mer i leken än 

när de lekte inomhus. Barnens lek utomhus kopplades till den utrustning som fanns 

tillgänglig och karaktäriserades av enkla, upprepande rörelser med eller utan föremål.  

Inne var de flesta barnen mer engagerade i social tillsammanslek med inslag av 

konstruktion. Författarna fann även en skillnad mellan åldersgrupperna. Vad barnen 

lekte med ändrades för treåringarna, beroende på om de var inne eller ute, medan det 

för 5-åringarna var det sociala samspelet som ändrades mellan miljöerna, vem de 

lekte med (a.a.)  

En rik variation av erfarenheter och aktiviteter i olika och föränderliga miljöer 

gynnar barns kognitiva och sociala utveckling. För att underlätta för barnen att byta 

lek är det därför av vikt att det finns flera olika lekmiljöer på förskolor (Hirose m.fl. 

2012). Hirose m.fl. (2012) och Mårtensson (2004) ser uteleken som ett komplement 

till inneleken.  

3.2 Möjligheter på förskolegården 

I denna del beskrivs vad forskningsfältet tar upp som möjligheter under rubrikerna: 

Förskolegården, Material och Lärares förhållningssätt.  

3.2.1 Förskolegården 

I Pagels och Raustorps (2013) studie visas ett samband mellan förskolegårdens 

utformning och dess möjlighet att gynna barns hälsosamma fysiska sysselsättning.  

Intensiteten i barns rörelser var betydligt högre på den större gården än på den 

mindre gården (a.a.). I likhet med Pagels och Raustorp (2013) påvisar Björklid 

(2005), i en kunskapsöversikt om miljön, att forskning visar ett positivt samband 

mellan förskolegårdens utformning och barns fysiska utveckling och lekförmåga. 

Barn som vistas på förskolegårdar med rik naturmiljö har bättre förmåga att leka i 

grupp, leka fler lekar och har en ökad uthållighet. Även de fysiska färdigheterna 

tränas mer, som att balansera, koordinera och springa (a.a.). Däremot visar Storli och 

Hagen (2010) i sin undersökning att barns individuella aktivitetsnivå är relativt 

oberoende av vilken miljö barnen leker i. De barn som var mer fysiskt aktiva i en 

miljö var det även i andra miljöer. Mårtensson (2004) argumenterar för barns behov 

av både stora ytor att röra sig på och mindre ytor som ger en avskärmad känsla, i 

utomhusmiljön.  
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 ”Det är sällan som några kvadratmeter mark kan vara till så mycket glädje för 

människor som på en förskolegård med dess mycket täta sociala miljö och där 

det pågår så mycket fysisk aktivitet” (Mårtensson 2004:132). 

Sett ur ett rättighetsperspektiv menar Engdahl (2014) att alla barn ska ha rätt till en 

inspirerande och varierande utomhusmiljö. 

3.2.2 Material 

Lek med föremål som kan tolkas på olika sätt får en social betydelse (Eriksson 

Bergström, 2013). Barnen ser olika möjligheter till lek med samma föremål, vilket 

ger dem olika handlingserbjudanden. Av den anledningen måste barn förhandla med 

varandra om hur de ska leka, vilket i sin tur stärker deras meningsskapande och 

engagemang i leken (a.a). Även Canning (2010) kan se hur utomhuslek ger möjlighet 

till fantasifull, kreativ lek och att detta leder till att barns relationer och språk 

utvecklas. Lek utomhus ger också barnen tillfälle att utveckla sina egna intressen och 

sitt utforskande av miljön (a.a.). Mårtensson (2004) framhåller vikten av att leka med 

material som inte behöver ägas av barnen, såsom löv och kottar. När det i miljön 

finns mycket sådant material att greja
3
 med har barn lättare att hålla sams (a.a). 

Vid ett överflöd av exempelvis snö, vatten och löv har jag iakttagit hur barnen 

ofta hänger sig åt att på olika sätt ta tillvara på detta element utan att tänka på 

vad som är ”ditt” och ”mitt”. Det växer fram en generositet mellan barnen där de 

lägger det de samlar på samma ställe, plockar upp det någon tappar och hjälper 

varandra att hitta praktiska lösningar o s v. (Mårtensson, 2004:116). 

Vid en utbyggnad av en förskolas utegård genomfördes en studie av Nedovic och 

Morrissey (2013). Ett moment i studien var att barn ombads att med hjälp av 

teckningar och fotografier ge uttryck för sina önskningar angående utegården.  I en 

sammanställning var det tydligt att barnen ville se inslag av naturliga element på 

gården. I en kategorisering av barnens önskningar kunde man se att kategorin växter 

fick allra störst gensvar. Frukt, grönsaker, örter, löv och andra plantor delades in 

under denna kategori. På andra plats, med hälften så stort gensvar, kom kategorierna 

som var benämnda vatten och jord/lera (a.a.). 

3.2.3 Lärares förhållningssätt 

I en jämförelse mellan förskolor i Norge och Australien ser Sandseter, Little och 

Wyer (2012) en skillnad mellan länderna, i hur barns risktagande uppmuntras eller 

förtrycks. Författarna menar att de Norska förskolorna, som är influerade av Gibson
4
, 

                                                 

 

 

 

3
 Begreppet greja används för att beskriva en aktivitet som barnen håller på med. Barnen ger sig hän 

åt aktiviteten och har en mottaglighet för olika sinnesintryck. Begrepp som hantera, göra, använda, 

tycks inte kunna förklara denna typ av aktivitet (Mårtensson, 2004). 

4
 Centralt i Gibson teori är tanken med handlingserbjudande. Handlingserbjudande innebär att miljön 

inbjuder till vissa handlingar. Förstahandsupplevelser är i Gibsons teori viktigt för lärande (Sandseter, 

Little och Wyer, 2012). 
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i större grad uppmuntrar risktagande aktiviteter utomhus. Det kan vara möjligheten 

till att klättra högt eller att kunna få hög fart på åkfordon och gungor. Norska lärare 

är mer fokuserade på vad miljön ger för möjlighet till aktivitet, medan förskolor i 

Australien har större tonvikt på säkerhet (a.a.). 

Vid aktiviteter utanför förskolegården är barnens aktiviteter mer begränsade än 

innanför förskolegårdens staket. Innanför förskolans staket kan lärare tillåta barnen 

att röra sig friare och själva få välja sina aktiviteter, då staketet i sig begränsar barnen 

och lärarna har större kontroll över miljön (Mårtensson, 2004).  

3.3 Begränsningar på förskolegården 

I denna del beskrivs vad forskningsfältet tar upp som begränsningar vad gäller 

Förskolegården och material och Lärares förhållningssätt. 

3.3.1   Förskolegården och material 

Om miljön är torftig, otrygg och oåtkomlig hämmas barns leklust vilket i sin tur 

medför att deras fysiska, sociala och kognitiva utveckling dämpas (Björklid, 2005). 

Staketet runt förskolegården upplevs av barn som en skarp gräns till mer attraktiva 

omgivningar (Mårtensson, 2004). Förskolestaketet är en barriär som hindrar barn att 

ta sig till ställen som kan vara farliga för barn (Sandseter, 2009). 

3.3.2   Lärares förhållningssätt 

Eriksson Bergström (2013) framhåller att barns individuella och kollektiva 

aktiviteter blir en frizon i en annars så kontrollerad och reglerad miljö. Eriksson 

Bergstöms observationer visar också hur vuxnas regler om vad som är tillåtet kan 

kolliderar med den lek barnen leker. Följden blir att leken avstannar och avslutas. 

(a.a.). I likhet med detta finner Rasmussens (2004) vilka begränsningar och 

motsättningar de upplever på formella platser för barn, så som skolgårdar och 

lekplatser. Författaren framhåller att vuxna och barn har delade meningar om vad 

man kan och ska göra på dessa formella platser. Buskage, träd eller staket kan vara 

ställen som barn har svårt att få tillträde till utan att bli tillrättavisade. (a.a.).  

3.4 Barns platser på förskolegården 

Barns platser, är enligt Rasmussen (2004) en term som barnforskare använder om 

den plats som barn relaterar till, berättar om och visar. Det är platser som engagerar 

barn både fysiskt och känslomässigt. Ofta märker vuxna inte dessa informella platser 

som till exempel kan vara i en buske eller bakom en soptunna (a.a). Holmes och 

Procaccino (2007) kommer i en studie av en amerikansk förskola fram till att gungor 

och klätterställning var platser som valdes mest frekvent av barnen, följt av öppen 

plats, sandlåda och åkfordon. Minst attraktiv var rutschkana (a.a). Gungan beskrivs 

av Rasmussen (2004) som en plats för barns fysiska aktivitet och som en plats där 

barn fantiserar, sjunger och drömmer (a.a.). Vid intensiva fysiska aktiviteter menar 

Mårtensson (2004) att barn ofta visar glädjeyttringar av olika slag som att le, skratta 

och fnittra. 

Att platsen har betydelse för barn som vistas i utomhusmiljön visade även en studie 

av Engdahl (2014).  
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Här blir platser som barn skapar själva eller kan utöva kontroll över av vikt i 

likhet med sådana platser som erbjuder vila, lugn och ro. Att sådana platser är 

viktiga för barn framgår i observationer men också i de samtal som fördes. I de 

rundturer som företogs med olika barn beskrev de sitt behov av lugn och ro. Här 

verkar träd ha en alldeles särskild betydelse och en bra plats om man vill ha lugn 

och ro. (Engdahl, 2014:161) 

Barn föredrar att vara på olika områden av gården under olika tider på dagen 

(Holmes och Procaccino, 2007). 

Sobel (1990) presenterar i sin artikel vilken roll skapandet av egna platser har för 

barns självutveckling.  Författaren hävdar att när barn tillåts att hitta och skapa sina 

egna små världar, kommer de att veta och känna att de kan vara delaktiga i 

formandet av den stora världen i framtiden (a.a). Barns egna platser kan också skapas 

och användas bara under en kort stund eller under ett utepass. Barnen upptäcker en 

plats med en viss funktion som passar in i leken för stunden, för att sedan överge den 

(Mårtensson, 2004). 

I Niklasson och Sandbergs (2010) studie nämnde barnen skyddade platser, så som 

kojor, när de ombads att berätta om det fanns någon plats i utemiljön som kunde 

uppfattas som mer privat.  I intervjuerna framkom att de yngre barnen, tre till fem år, 

inte valde att leka i kojan. Bland de något äldre barnen, sex till sju år, var däremot 

lek i kojan högt rankad (a.a.).  

Skanfors, Lofdahl, och Hagglund (2009) undersöker barns möjligheter att vara själva 

och ostörda i förskolan och vilka strategier de har för detta. Enskilda barn gör sig 

själva otillgängliga genom att t.ex. läsa en bok, gömma sig eller vara okontaktbara. 

Författarna finner att barn tillsammans skapar och skyddar gemensamma dolda 

platser genom att skapa och använda platser i miljön så som kojor, badrum, stänga 

dörrar m.m. för att få vara för ifred. Ett annat sätt att få vara ensamma eller själva 

och slippa vissa barn är att ständigt vara i rörelse. Leken byter plats och aktivitet så 

det är svårt eller omöjligt att hänga med om man inte inbjuds (a.a.). En studie av 8-

13 åringar visar att barn använder sina favoritplatser för känslomässig återhämtning 

(Korpela, Kyttä & Hartig, 2002). Frihet från vuxnas övervakning uppgavs som 

avgörande för att kunna använda platsen i det syftet (a.a). 
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4 TEORIANKNYTNING 

Ekologisk psykologi innebär läran om hur vi blir påverkade av och anpassar oss till 

den miljö vi befinner oss i (Rudberg, 1980). Inom ramen för detta synsätt visar 

Gibson hur detta sker (Linderoth, 2004). Gibson använder ordet affordance, som på 

svenska har översatts till interaktionserbjudande, meningserbjudande och 

handlingserbjudande, samtliga översättningar är adekvata (a.a.). Vi har använt 

handlingserbjudande, då vi i studien tittat på barns fysiska handlanden i miljön. 

Gibsons teori bygger på att när vi ser ett objekt så ser vi inte dess egenskaper utan i 

stället vad man kan eller brukar göra med det (a.a.). Någon som tittar på örat på en 

kopp ser inte bara en avlång böjd sak, utan en möjlighet att hålla i koppen. Någon 

med andra erfarenheter kanske ser på koppens öra och ser en möjlighet att sticka in 

en servett i det. Det är erfarenheter och fantasi som är begränsningen för vilka 

handlingserbjudanden vi ser hos en sak. Objekt har därmed oändliga 

handlingserbjudanden, men vi ser bara vissa. Vi är begränsade av våra erfarenheter 

och vår fantasi (Heft, 1988).       

Heft (1988) har utifrån Gibsons tankestruktur tittat på utegårdar med funktion som 

bas. Författaren har använt egenskaper hos föremål och miljöer för att titta på vad de 

erbjuder. Kategorier som Heft använder är: platt och slätt underlag, lutande och slätt 

underlag, gripbara saker som inte sitter fast, saker som inte går att flytta, saker som 

inte går att flytta fast de är rörliga, klätterbara saker, öppningar eller gluggar, 

gömslen, formbart material, vatten. Dessa olika erbjudanden inbjuder till olika 

handlingar (a.a.). 

Hur man kan förverkliga ett handlingserbjudande beror på många olika saker. 

Förutom erfarenheter och fantasi, som berörts tidigare, spelar individens fysiska 

förutsättningar så som storlek och funktionshinder in (Heft, 1988). Regler är en 

annan begränsande faktor för om handlingserbjudandet kan förverkligas (Kyttä, 

2004). Till exempel kan en stor öppen yta inbjuda till att springa, men barnet håller 

tillbaks impulsen då det vet att man inte får springa inne och att det kommer att få en 

tillsägelse om det springer. 
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5 METOD 
I detta kapitel behandlas: Metodval, Urval, Genomförande, Databearbetning och 

resultatkapitlets framväxt, Forskningsetiska principer och Metoddiskussion. 

5.1 Metodval 

En del av undersökningen gick ut på att ta reda på förekomsten av olika aktiviteter 

som barnen gjorde på förskolegården. En lämplig metod för detta är en observation 

(jfr Björkdahl Ordell, 2007). Observationerna dokumenterades i löpande protokoll. 

Löpande protokoll innebär att med kommentarer, kort beskriva vad som ses under 

observationen (Kihlström, 2007). Att göra observationer kräver erfarenhet och 

kunskap (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). För att prova den valda 

observationsstrategin gjordes provobservationer på en annan förskola. Under dessa 

observationer märkte vi att det var nödvändigt att hålla ett visst avstånd till det 

observerade barnet, för att inte störa leken, cirka fyra till fem meter.   

Observationerna kompletterades med barnsamtal för att stärka resultatet, här tillförs 

barnens egna upplevelser av platserna på förskolegården. Genom att använda flera 

metoder till samma frågeställning blir svaret mer tillförlitligt då fler perspektiv blir 

belysta (Denscomb, 2009, Johansson 2013). 

För att få insyn i barns egen värld är det enligt Scott (2008) av vikt att låta barnen 

komma till tals genom samtal och intervjuer. Intervjuerna i vår undersökning har 

karaktären av strukturerade samtal. Strukturerade samtal kännetecknas av att 

samtalet har ett speciellt tema (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Genom 

att ha ett riktat fokus på temat under samtalet och lyhört lyssna på barnen får man ett 

relevant material till studien (a.a).   

Johansson (2013) påpekar att forskningsfrågorna styr var samtalet genomförs. I vårt 

fall var intresset utemiljön vilket ledde till att samtalen hölls på förskolans utegård. 

En vinst av att utföra intervjuer i miljön är att barnen kan visa och peka ut platser 

som kan vara svåra att förklara (Rasmusson, 2004). 

5.2 Urval 

Förskolan valdes utifrån att utegården har inslag av naturmiljö tillsammans med 

vanligt förekommande lekredskap. Här finns en blandning av underlag, marknivå, 

naturlig skog och anlagda lekplatser. Karta över förskolegården finns i Bilaga A och 

bilder på vissa av de platser barnen lekt på och visat oss finns i Bilaga B. Vårt sätt att 

göra urval är typiskt urval, som innebär att studieobjektet är aktivt valt utifrån dess 

egenskaper i stället för slumpvis utvalt (jfr Lantz, 2011). Kontakt togs med 

förskollärare på avdelningen där de äldsta barnen går, dessa barn är ca fem år, barnen 

valdes på grund av barnens ålder. Informationslapp med talong för samtycke delades 

ut till föräldrarna (Bilaga C). 

Jasägarurval innebär att endast de som tackar ja till en undersökning är med i det 

slutliga urvalet (Lantz, 2011). Vårt urval till de barn som observerades gjordes enligt 

denna princip. Lapparna med föräldrarnas samtycke delades upp i två högar, en för 

pojkar och en för flickor, ur högarna drog vi var sin lapp. Barngruppen innehåller 

nästan lika många flickor som pojkar och genom att lika många flickor som pojkar 

ingår i studien blir det representativt för populationen. Åtta barn observerades och 
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åtta barn tillfrågades om att delta i samtal. Sju av de tillfrågade barnen var positiva 

till att samtala med oss. Den åttonde ville inte delta. 

5.3 Genomförande 

Observationerna genomfördes med block och penna. I observationerna hade vi starkt 

fokus på  

1) vad barnet gjorde,  

2) vilket material barnet använde  

3)  i vilken miljö barnet var.  

Lekmiljön markerades med blankrad och namn på platsen som rubrik. Beskrivningar 

av vad barnen gjorde och med vilket material registrerades i ett löpande protokoll. 

Det utvalda barnet följdes och observerades på några meters håll. Barnen var 

medvetna om att vi var på förskolegården för att observera men information om vilka 

barn som observerades gavs inte. Detta medförde att de observerade barnens 

aktiviteter blev mindre påverkade än om sådan information getts. Observationerna av 

barnen skedde under fyra olika dagar. Under förmiddagens utelek observerade vi ett 

barn var. Observationerna varade i ca en timme med kortare uppehåll för vila och 

reflektion.  

Senare samma dag genomförde vi samtal med respektive barn som vi tidigare 

observerat. Tidpunkten för samtalet valdes för att det skulle ske någorlunda ostört, då 

de andra barnen var inne. Vid något samtal fanns barn från en annan avdelning ute. 

Barnen tillfrågades om de ville visa oss förskolegården och berätta om den för oss. 

Ett av samtalen hölls inomhus på grund av en pågående aktivitet.  Ute på gården 

ombads barnen att visa var de tycker om att vara när de är ute. Varje barn visade 

flera platser och aktiviteter. Vi antecknade både vad barnen sa och vad vi såg att de 

gjorde. I vissa fall frågades om något vi sett under observationen. Som slutfråga 

ombads barnen att berätta hur de gör, eller var de är, när de vill vara själva på gården.  

5.4 Databearbetning och resultatkapitlets framväxt 

Data som insamlats under observationer och samtal med barnen renskrevs och 

genomlästes flera gånger så vi blev väl förtrogna med materialet. Forskningsfrågan: 

vad barnen gör på förskolegården, bearbetades först och vi hittade flera teman så som 

springa, utmana kroppen, använda material m.fl. Materialet kodades därefter genom 

att varje kategori fick en siffra som skrevs ut i marginalen på utskrifterna. Varje 

kategori sammanställdes därefter till text och representativt barncitat valdes. Citaten 

användes för att förtydliga resultatet.  

Regler blev en ny kategori som vi uppmärksammade när vi bearbetade all data. 

Denna kategori genererade två nya forskningsfrågor: Möjligheter på förskolegården 

och Begränsningar på förskolegården. Resultatet innehåller även information som vi 

fick genom informella samtal med förskollärare på förskolegården och våra egna 

iakttagelser. Vad barnen svarade på samtalsfrågan: ”Hur gör du om du vill vara helt 

själv eller leka själv med en kompis” bearbetades genom att titta på likheter och 

skillnader i svaren.  

När forskningsfrågan: Barns platser på förskolegården, bearbetades tittade vi först på 

vilka platser barnen valde att visa oss under barnsamtalen. En lista sammanställdes 

av platser som barnen visat. På listan markerade vi hur många barn som valde att 
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visa den specifika platsen. Några platser analyserades genom att titta på vad som var 

typiskt för den platsen eller hur barnen valde att leka där. Sist jämförde vi vilka 

platser barnen visade under barnsamtalen och vilka platser de lekte på under 

observationerna.  

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Inför observationerna och barnsamtalen gjordes etiska överväganden med hjälp av 

Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Skriften tar upp fyra krav på forskaren: 

 

Informationskravet som innebär att ge information till de berörda om syftet med 

studien samt vad som förväntas av deltagaren. Informationslappen till föräldrarna 

(Bilaga C) innehöll en beskrivning av vad vi skulle undersöka samt hur vi skulle gå 

tillväga. 

 

Barnen informerades av sina lärare avdelningen om att vi skulle komma och titta på 

vad som gjordes på förskolegården, samt att vi ville prata med några av dem på 

eftermiddagen. 

 

Samtyckeskravet medför att medverkande i studier har rätt att bestämma om de vill 

medverka. Föräldrar bör i vissa fall ge samtycke till barns medverkan. Vi har 

tillfrågat föräldrar om samtycke i vår informationslapp (Bilaga C). I studien ingår 

endast barn vars föräldrar skriftligen gett oss tillstånd. Barnen tillfrågades innan 

samtalen om de ville prata med oss. I samtyckeskravet ingår även att vara lyhörd för 

om/när deltagaren vill avbryta medverkan. Detta är något vi beaktat och ett barn 

valde att inte medverka i barnsamtalet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i en studie har rätt att vara anonyma 

samt att eventuella handlingar förvaras på så sätt att otillbörliga inte har tillgång till 

materialet. I informationslappen framgår att barnen i vår undersökning är anonyma. 

Därför har vi endast markerat barnens identitet enligt följande princip: pojke 1, 2, 3 i 

anteckningarna.  

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används för tilltänkt 

studie. Detta informerades föräldrarna om via informationslappen (Bilaga C). 

5.6 Metoddiskussion 

Observation är till för att ta reda på hur något är i en viss miljö (Denscombe, 2009). 

Därför är det av stor vikt att forskarens närvaro inte påverkar det som händer (a.a). 

För att inte påverka barnens aktiviteter höll vi oss en bit ifrån det observerade barnet.  

Observationerna genomfördes därmed diskret fast inte i smyg. Detta gjorde att vi såg 

något sämre, speciellt gällande observation av finmotoriskt görande. Under 

provobservationen märktes också behovet av att ta en paus i observerandet både för 

att hinna skriva ifatt om det hänt mycket samt att pausa för att kunna vara alerta på 

vad som hände under observationerna (jfr Kihlsröm, 2007). Observationsmaterialet 

innehöll bara sådant vi såg att barnen gjorde, vilket innebar att allt som de gjorde inte 

kom med i observationen.  Vid observationerna var vi färgade av den tidigare 

forskning vi läst. Utan den bakgrundskunskapen, hade vi kanske inte lagt märke till 

vissa aktiviteter. 
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Denscombe (2009) framhåller att fördelen med ett observationsschema är att alla 

observatörer fokuserar på samma aktiviteter och letar efter samma företeelser, vilket 

medför att data som registreras blir jämförbar oavsett vem som utför observationen 

(a.a.). Ett problem är att observationerna ändå är färgade av den tolkning varje 

observatör gör av de olika situationer som observeras (Denscombe, 2009). Vi 

upplevde det som ett stöd att vi hade våra fokusområden eftersom det bidrog till att 

vi tittade på samma saker. Provobservationerna och samtalen därefter bidrog till att 

vi tittade och noterade mer lika. Vi kan även se olikheter i vad vi noterat i 

observationerna och hur vi följt upp frågor vid samtalen. Diskussioner, oss 

observatörer emellan, uppkom mellan observationerna och barnsamtalen och gjorde 

att vi blev mer samstämmiga i hur vi tänkte.  

 

Anteckningarna, under observationer och samtal, gjordes för hand och när mycket 

hände fortsatte vi anteckna efter händelsen. Detta medför att vissa fel kan ha uppstått 

när vi antecknade vid observationerna. Ytterligare fel kan ha tillkommit när 

materialet renskrevs efteråt. Tolkningen av samtalen med barnen påverkades av vad 

de gjorde på platsen de visade och deras kroppsspråk och röstläge. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatkapitlet är uppdelat under fyra huvudrubriker, Vad barnen gör på 

förskolegården, Möjligheter på förskolegården, Begränsningar på förskolegården, 

Barns platser på förskolegården. Barnens röster från barnsamtalen syns i resultatet 

som kursiverade citat. Förskolegården erbjuder flera olika miljöer, t.ex. de vi valt att 

kalla Spindelnätet, Byggen, Stenarna, Skogen, Balansrepen, Öppna ytor, Kiosken, 

Kompisgungan, Tornhuset, Sandlådan, Backen och Platsen där gårdarna möts. Dessa 

hittas i texten med stor bokstav. Karta över förskolegården finns i bilaga A, 

Fotografier av vissa platser finns i bilaga B.  

6.1 Vad barnen gör på förskolegården 

Under denna rubrik redogörs för barns görande under följande kategorier: Klättra, 

Balansera, Springa, Gå i grupp, Manipulera material, Använda material, Samla, Bära 

och fylla, Sätta i rörelse och Använda fantasin. 

6.1.1 Klättra 

Flera barn övade på att klättra. Detta såg vi i Spindelnätet, vid Byggen och på 

Stenarna. För att ta sig upp i Spindelnätet måste barnen klättra upp för någon av de 

tre stolparna som bär upp nätet. Enligt barnen var en av stolparna lättare att klättra 

upp för. Väl uppe i Spindelnätet satt barnen stilla eller klättrade omkring på alla fyra 

eller hängde i armar eller knäveck. Att ta sig från stolpen och över till nätet var en 

utmaning. Ett barn förklarade varför han tycker om klätternätet: För jag har lärt mig 

att komma upp där. Då blir jag glad! Barnen i klätterställningen var ihärdiga med att 

träna om och om igen på svåra saker. Det verkade som att det var roligt när det var 

lite farligt. Oftast var det två till tre barn vid klätterställningen samtidigt.  

Vid Byggen berättade ett barn: Det är roligast för det är svårt och så är det kul! Man 

är lite rädd att man inte ska klara det, och så klarar man det ändå! Barnen klättrade 

på högar av material som fanns i Byggen. Väggarna som omgärdade Byggen var 

konstruerade så att de inbjöd till klättring både längs med och på höjden. 

Barnen klättrade upp på stora stenar och hoppade över mindre stenar i Skogen. Vid 

Stenarna övade barnen fysiskt genom att de klättrade upp, rutschade ner eller 

hoppade mellan stenarna.  

6.1.2 Balansera 

Barnen balanserade på olika underlag i Byggen och i Skogen. I skogen skedde detta 

på Balansrepen, små och stora stenar och på kantmarkeringar. I Byggen låg brädor, 

lastpallar, rör och träkubbar utspridda. Här gick barnen mycket fram och tillbaka 

över de olika materialen. De provade hur och var de kunde gå. De balanserade och 

vippade fram och tillbaka på olika brädor. Barnen byggde särskilda konstruktioner 

som de kunde balansera på och övade sin balans på vippbrädor. Dessa gjordes genom 

att en bräda lades över något högre föremål, barnet ställde sig på brädan med båda 

fötterna och gungade. På Balansrepen balanserade barnen genom att de gick med 

fötterna i sidled på det undre repet och höll sig i det övre repet. Repen satt spända 

mellan stammarna fast de sviktade betydligt när barnen gick på dem. I skogen fanns 

naturligt större och mindre stenar. På vissa stenar stod barnen och balanserade på ett 

ben. Platsen Stenarna är placerade så att det bildas en smal gång mellan de stora 
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stenarna, i vilken barnen med svårighet gick. Runt grillen i Skogen ligger stenarna 

tätt, så barnen kunde balansera på dem.  

6.1.3 Springa 

Vissa barn sprang mycket och var då oftast sysselsatta med, vad barnen benämner 

”jagalekar”. Sådana ”jagalekar” förkom på större Öppna ytor, bland annat på 

gräsplanen och vid samlingsplatsen med bänkar. Leken spred sig ibland vidare till 

trängre utrymmen som Labyrinten och Skogen. I vissa” jagalekar” knuffande och 

drog barnen i varandra eller brottades. I andra ”jagalekar” var det fantasin som 

spelade in, barnen slogs med låtsassvärd och förtrollade varandra.  ”Jagalekarna” 

innehöll många korta stunder av vila då leken helt avstannade. Ett barn uttryckte det 

som: Vi har pax och Där tankar vi, när han satt på bänken och vilade med sina 

kompisar.  

Ett annat tillfälle när barnen sprang var när de hade ett tydligt mål. Ett exempel var 

när barn såg andra barn leka med ekollon och ville hämta egna vid ekarna. Eller när 

de ville till en kompis. En annan plats som inbjöd till att springa var Backen. Ett barn 

berättade om Backen. I backen klättrar man upp, rullar ner eller springer. När det är 

snö åker vi pulka. 

6.1.4 Gå i grupp 

I observationerna märktes det att barn som föreföll att inte ha något särskilt att göra 

gärna gick omkring i grupp, ofta i Skogen. När de gick sysselsatte de sig sporadiskt 

med saker. Till exempel pillade de med löv eller plockade upp en sten eller satte små 

träd i rörelse. Till sist hittade någon, några eller alla en aktivitet. Vid ett tillfälle 

observerades att gåendet avslutades när barnen började leka ”följa John”. Vid ett 

annat tillfälle slutade ett barn att gå i klungan när en lek med ekollon 

uppmärksammades, ännu ett exempel var när två pojkar såg balansrepen på sin 

promenad och började balansera på dem.  

6.1.5 Manipulera material 

Barnen kände på, formade och manipulerade ofta olika material. Sand formades och 

omformades, ibland med sandleksaker och ibland bara med händerna. Barr böjdes, 

löv revs och pinnar bröts. Ibland grejade
5
 barnen på detta sätt som en del av en lek, 

ibland verkar det vara tidsfördriv. Oftast verkade barnen greja med materialet för att 

undersöka dess egenskaper, struktur och hur det känns i handen. Det finns mycket att 

känna på i skogen, säger ett barn i samtalet.  

Material formades och manipulerades också som del av en lek. Detta observerades 

bland annat i sandlådan. Där producerades kakor för att användas i en affär. Barnen 

fyllde formar med sand och dekorerade dem med ljusare sand och ”gegga”, gjord av 

                                                 

 

 

 
5
 Vi har valt att använda begreppet greja när barnen sysselsätter sig med saker när inte begreppen 

hantera, göra eller använda känns tillräckliga (jfr. Mårtensson, 2004). 
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vatten och sand. I en annan lek i sandlådan, fylldes formar med ”gegga” som sedan 

kördes i skottkärra till ett husbygge i Byggen.  

En lek med tydliga inslag av att manipulera material var när flera barn krossade 

ekollon. Leken förflyttades och hade olika karaktär på de olika platserna, men 

huvudsysslan att krossa ekollon var kvar. På den första platsen, de stora Stenarna, 

hade leken ett löpandebandsystem där barnen samlade och krossade ekollon. När ett 

barn kommenterade att de krossade ekollonen var kola, flyttades leken till Kiosken. 

Detta förde med sig att leken ändrade karaktär till att handla om att baka eller laga 

mat. Även om barnen fortfarande samlade och krossade ekollon som 

huvudsysselsättning så handlade det här mer om att skala ekollonen, röra runt dem i 

en kastrull och att stöta de delade och mosade ekollonen i kastrullen.  

Byggena i Byggen var under ständig förvandling. Ibland ändrades ett befintligt 

bygge så det fick en annan funktion. Det kunde också vara så att 

användningsområdet ändrades på ett befintligt bygge. Att riva ett bygge kunde också 

vara en engagerande aktivitet. I en observation revs ett husbygge för att barnen skulle 

kunna bygga en bil. Även en hög av material kunde i Byggen ha en funktion. I 

observationerna sågs högar som fungerade som klätterställning, gungbräda eller som 

hylla.  

6.1.6 Använda material 

Observationer och samtal visade att samma material inbjöd till olika 

handlingserbjudande. Ett exempel som nämnts tidigare är hur brädorna i Byggen 

kunde användas till olika saker. Pinnar var ett annat material som användes flitigt. 

Vad pinnarna användes till berodde på dess form. Pinnar var gevär, yxa, slev, 

borrmaskin eller något hotfullt vid ”jagalek”. Ett barn visade sitt pinnställe och 

uttryckte. Pinnar kan man låtsas att de är spadar eller kanoner. En del barn hade en 

pinne i handen större delen av utevistelsen. Ett exempel på pinnlek var ett barn som 

tog upp en y-formad pinne, höll klykan med båda händerna och riktade den hotfullt 

mot barn i en ”jagalek”. Därefter trycktes samma pinne upprepade gånger ner i 

sanden så det bildades hål. Något senare under samma utepass tog samma barn upp 

en rak pinne och bar den med sig. Slutligen användes pinnen som förlängd arm, för 

att sträckas in i strilande vatten som svämmade över stuprännan när det regnade.   

Andra naturmaterial som användes i leken och som verktyg var stenar. De användes 

som pengar och för att mosa ekollon. Om ormbunkarna berättade barnen för oss att 

man kan ha dem som mat i leken. Ett barn säger: Man kan äta ormbunkar, smakar 

skinka. Samma barn berättar vidare: Man kan göra sängar med ormbunkar. Sen kan 

man ligga på dem. Ett annat barn visar på ormbunken och säger: Ormbunkar kan 

man damma med. 

Penslar användes av barnen i våra observationer. Tillsammans med vatten ”målade” 

barnen med penslarna. Ibland ”målade” de stora platta ytor som taket till Kiosken. 

Små detaljer ”målades”, till exempel när ett barn markerade utsågningar i träet på 

Kioskens fönsterluckor.    

Sandleksaker som spadar, formar och hinkar användes tillsammans med pinnar mest 

som verktyg av barnen i våra observationer. Spadarna användes främst till att gräva i 

sanden med men även till att ösa vatten med. Hinkarna användes förutom vid sand 

och vattenlek till att samla saker i. 
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6.1.7 Samla, bära och fylla 

Ibland gick barnen omkring och bar på pinnar, stenar eller en hink. I hinkar samlade 

barnen blommor, grus, ogräs eller vatten. Vi såg spår av detta även efter det att 

barnen gått in, vi hittade en hink full med mossa och ogräs som två barn samlat 

under dagen. I andra hinkar kunde man se löv, pinnar, sand och grus. I ett av 

samtalen berättar ett barn om skogen: I skogen kan man plocka och samla saker, 

barr, kottar, pinnar, mycket att upptäcka. Flera observationer gjordes även av barn 

som samlade och plockade ekollon.   

Aktiviteter som innebar att fylla formar med sand och ”gegga” höll barnen 

sysselsatta längre stunder. Barnen fyllde flera formar och radade upp dem på 

sandlådans kant eller ställde upp dem på någon annan plats. Ibland hämtades vatten 

till sandlådan så att barnen kunde göra ”gegga”. Ett barn berättar: Vatten gör det 

roligare att leka i sanden. 

6.1.8 Sätta i rörelse 

Att barnen satte material i rörelse såg vi ofta under stunder då de inte var sysselsatta 

med något speciellt. Till exempel drog barnen eller klappade lätt på små träd, så de 

började svaja, när de gick förbi. Även grenar och gungor kunde få fart på samma sätt 

fast de krävde olika kraft för att få fart på. Pinnar var ett annat material som ofta fick 

fart. Barnen kastade pinnarna i luften uppåt eller framåt. Ibland var dessa aktiviteter 

något barnen bara gjorde och inte verkade lägga någon uppmärksamhet vid. I andra 

fall var uppmärksamheten stor och barnet studerade intensivt vad som blev följden 

av deras påverkan. Till exempel kastade en pojke en pinne med snurr och studerade 

vad som hände. Ett annat barn snurrade fort med penseln i vattenhinken och studerar 

vattnets rörelse i hinken. När barnen gungade fanns det inslag av både vila och 

aktivitet. Ibland satt barnen stilla i gungan och vällusten visade sig i sång, ramsor och 

skratt. 

Barnen satte också fart på sig själva eller på kompisar, bland annat vid 

Kompisgungan. Ett barn uttryckte: Det är min favorit, är så roligt bara! Farten bara 

flyger upp! Mest ägnade barnen sig åt att ta fart. De kunde sitta och ta fart genom att 

gunga överkropp och ben. Stående höll de sig i repen och tog fart genom att dra med 

armarna i repen och trycka med fötterna. Det var mindre vanligt att barn tog fart från 

marken, bara vissa barn gjorde det. Då höll de i gungans kant, sprang framåt, 

backade med gungan, upprepade och hoppade upp i gungan eller ställde sig att titta. 

Även vid Spindelnätet gungade barnen. Ett barn sa: Man kan gunga i knäna och 

visar att han kan gunga när han hänger i knäveck i nätet. I en ”jagalek” observerades 

att en del av leken gick ut på att barnen knuffade och drog varandra, så att de delvis 

ändrade riktning.  

Barnen satte också fart på sin egen kropp vid mindre uppenbara tillfällen. Vid två 

olika observationer satt barn vid bänkar tillsamman. Barnen som observerades 

sparkade med benen och lät benen gunga. Ett av barnen övergick sen till att hänga 

över ett bord och dingla med armarna. 

6.1.9 Använda fantasin  

Barnens fantasi framkom tydligt i samtalen när de berättade vad de tyckte om att 

göra ute. Barnen berättade om olika handlingserbjudanden som förverkligades i lekar 

och aktiviteter. Vi leker att det är vårt torn och att vi är prinsessor. Ett barn 
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förklarade hur man kunde grilla i Tornhuset. Då lägger man stenar i en cirkel och 

letar efter kol.  Ett barn berättade att han brukade leka jägare och jaga älg i 

Tornhuset. Han ställde sig vid räcket och siktade med en pinne mot stenar och buskar 

nedanför. En flicka berättade fantasifullt om en gammal grånad rot som låg i 

Byggen, hon kallade den Renis. Renis är jättebra, han är jättesnäll att bygga med, vi 

går alltid hit och matar honom, han bits jättehårt, men är jättesnäll. Ett annat barn 

berättade att hon kunde laga mat, göra kakor, ”gegga” och cement. När man gör 

cement så blandar man vatten och sand sen brer man ut det så det blir slätt. Och när 

det torkat blir det vanlig sand.  

I observationerna kunde vi se hur fantasin spelade in i barnens val av aktivitet. När 

en grupp barn grejade med ekollon utbrast plötsligt ett barn: Kola! vilket ledde till att 

ett annat barn genast utbrast: Godisfabrik! och leken fortsatte med nytt fokus. Två 

barn observerades under en längre lek som föreföll vara en kamp mellan hjältar med 

superkrafter. Barnen sprang efter varandra låtsades att kasta nät, någon blev 

förstelnad, de hoppade och slog i luften som om de höll i svärd. 

6.2 Möjligheter på förskolegården 

Vad barnen kan göra i sin miljö är styrt av vad de får möjligheter till att göra. Som vi 

skriver i vårt teoretiska perspektiv så finns det vissa saker som möjliggör 

handlingserbjudanden. Under denna rubrik behandlas: Förskolegårdens utformning, 

Tillgång till material samt Förhållningssätt och regler.  

6.2.1 Förskolegårdens utformning 

Staket omgärdar förskolegården som ligger sammanhållen på förskolans baksida. En 

stor del av gården har naturkaraktär med äldre träd, sly, kuperad terräng och stenar 

av varierad storlek. Gården har även anlagda lekplatser som är vanliga på förskolor, 

så som sandlåda, gungor, klätterställning och öppna ytor med asfalt och gräs. I 

skogen finns stationer med anordnade lekredskap.  

6.2.2 Tillgång till material 

Vid hälften av tillfällena som vi observerade, var förrådet med sandleksaker öppet. 

De öppna förråden möjliggjorde lek med kärl och spade i sandlådan och att barnen 

kunde hämta kärl att plocka och samla saker i. Tillgången på kärl gjorde också att 

barnen kunde hämta vatten till lekar och aktiviteter. Vi observerade att lekarna med 

bara sand, och de med sand och vatten pågick under långa stunder vid de aktuella 

tillfällena. I Byggen var materialet alltid tillgängligt. Där fanns en mängd material, 

som under observationerna låg utspritt. I Skogen fanns rikligt med naturmaterial så 

som ekollon, kottar, pinnar, stenar, grenar, barr, löv m.m. under en av 

observationerna regnade det och barnen fick tillgång till strilande vatten från 

hustaket.  

6.2.3 Förhållningssätt och reglering 

Ibland blir regleringen på förskolegården en tillgång i barnens lek. Ett barn visade på 

en springa mellan golvplankorna som markerade halva utrymmet i Tornhuset och 

berättar: Om andra vill vara här kan man dela med strecket. Barnet uttryckte att 

strecket är det bästa med platsen, eftersom det gör att två grupper av barn kan vara i 

Tornhuset och leka olika lekar samtidigt.  
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6.3 Begränsningar på förskolegården 

Vad barnen kan göra i sin miljö påverkas av vilka begränsningar som finns där. Som 

vi skriver i vårt teoretiska perspektiv så finns det vissa saker som begränsar 

handlingserbjudanden. Under denna rubrik behandlas: Begränsningar av material, 

Regler och Väder under observationerna. 

6.3.1 Begränsningar av material 

I samtal med läraren på förskolegården framkom att arbetslaget hade valt att sällan 

erbjuda cyklar på gården. Detta eftersom de ansåg att det blev för mycket fokus på 

cyklarna och att det gav makt och status åt de barn som hade en cykel. I våra 

observationer såg vi därför inga barn som använde cyklar eller andra åkfordon. Vissa 

dagar hade barnen inte tillgång till hinkar och spadar eftersom förråden var låsta.  

6.3.2 Regler 

På förskolegården fanns regler, både uttalade och outtalade. Vi fick syn på några av 

dessa i våra observationer. En av ”jagalekarna” blev avbruten av en lärare som sa till 

barnen att de inte fick knuffa och dra i varandra. Leken dog ut efter några tillsägelser 

och barnen splittrades till olika andra lekar på gården. Ett annat tillfälle då leken 

reglerades var när en lärare sa till ett barn att inte klättra så högt upp på planket vid 

Byggen. Läraren förklarade att det kunde vara farligt om de yngre barnen försökte 

göra likadant.  I observationerna vid Kompisgungan kunde vi också tyda oss till att 

det fanns en bestämmelse för hur många barn som fick vara på gungan samtidigt, då 

gungan kunde betecknas av barnen som: Full. Ibland hoppade barnen på gungan och 

ibland ställde de sig på led, vilket verkade vara reglerat av denna regel. 

I samtalen med barnen framkom att det fanns regler om var man fick leka olika lekar 

och med olika material. Ett barn uttryckte om Tornhuset, Där får man inte leka 

jagalekar. Vi tolkade det som att han inte brukar leka där, eftersom han inte får leka 

den lek han gillar mest där. Ett annat barn berättade att man inte får stå upp och 

hoppa ner från spindelnätet, för då kan man bryta armen. Samma barn berättade att 

man inte fick ha spadar och sandleksaker i skogen. I samtal med en lärare, som är 

anställd på förskolan, uttrycktes att någon sådan regel inte direkt fanns och att det i 

sandlådan i skogen borde finnas sandleksaker. Vi observerade några enstaka hinkar i 

skogen. Ett förhållningssätt som framkom var att barnen ska låta alla vara med i 

leken. I samtalet frågade vi hur barnen gör om de vill vara ensamma eller själva med 

en kompis. Ett barn svarade: Alla får vara med. Det är svårt att vara själv.  

6.3.3 Väder under observationerna 

Väderförhållandena var olika under de fyra dagarna vi gjorde observationer på 

gården. Den första dagen frös många barn då det var ovanligt kallt. Detta tror vi 

gjorde att de var mer passiva och att det tog längre tid innan de kom igång med 

leken. En annan dag började det regna vilket medförde att alla samlades under tak 

vid förskolebyggnaden. De övriga dagarna hade vanligt höstväder med lite kyla i 

luften, mest moln med delvis sol. 

6.4 Barns platser på förskolegården 

”Barns platser” är ett begrepp som används om de platser som barn relaterar till, 

berättar om och visar. Platsen engagerar barnen både fysiskt och känslomässigt.  
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Avsnittet handlar om vilka platser barnen väljer och vad som karakteriserar dessa 

platser samt skillnader mellan de platser barn visar och var de observerades. 

6.4.1 De platser barn visar 

I samtalen med barnen visade de sina platser för oss. Spindelnätet, Byggen och 

Tornhuset visades av flest barn. Sex av sju barn visade oss Spindelnätet, fem av sju 

barn visade oss Byggen och fyra av sju barn visade oss Tornhuset. Kompisgungan, 

Platsen där gårdarna möts, Stenarna och Snårskogen var alla platser som visades av 

två olika barn. Platser som visades av ett av sju barn var; Pinnkoja, Båten i skogen, 

Backen, Dinosauriestället, Sandlådan och Balansrep.  

6.4.1.1 Vad karakteriserar dessa platser 

I barnsamtalen visade barnen platser som de fått positiva erfarenheter av att lyckas 

på.  Sådana platser var Spindelnätet, Balansrepet och Byggen. Där berättade barnen 

att de tränade på svåra saker och visade oss vad de kunde. Barnen uttrycker vid dessa 

platser att: Förut kunde jag inte men nu kan jag och Det är svårt, här tränar vi.   

Platser kunde även väljas för hur det känns i kroppen när man är där. Exempel på 

detta är ett barn som visar på gungan och säger: Detta är min favorit[ställe] är så 

roligt bara, farten bara flyger upp. Ett annat exempel är vid Stenarna, där ett av 

barnen svarar på frågan: Varför är det roligt här? För att det känns så skönt [i 

kroppen]. Ett barn uttrycker att rörelsen är viktig för hans plats genom att välja 

backen. Man rullar eller springer ner och åka pulka när det är snö.  

Vid andra platser upplevdes det som att det var hur materialet kändes eller 

materialets egenskaper som var det viktiga med platsen. Ett sådant ställe var under 

Tornhuset. Tornhuset är byggt runt en grov tallstam och står man vid tallen bildar 

tornhuset ett tak över platsen. Här berättade ett barn: Man kan ta loss bark så blir det 

röd-orange, man drar och river så blir det glansigt, man kan gnida, mycket med en 

pinne. Även sandlådan verkade väljas för att materialet var fascinerande att arbeta 

med.  Här uttryckte ett barn: Förut byggde jag ett torn sen stampade jag ner det. 

Att platsen fungerade för fantasi och rollek verkade vara ett angeläget 

handlingserbjudande för ett av barnen. Vid samtliga platser hon visade berättade hon 

vilka typer av rollekar som brukade lekas där. Man kan låtsas att det är ett hus och 

källare. Man kan också städa. Då tar man geggamoja och drar med en spade sen 

puttar man ner geggan, så är det klart!  Även andra barn berättade om olika sorters 

rollekar som lekts, speciellt förekom det när de visade oss Tornhuset. 

Två av barnen visade en plats där de berättade att de kan träffa sina småsyskon. Vi 

kallar den, Platsen där gårdarna möts, det är ett hörn av gården som gränsar till den 

lilla gården. Båda barnen har småsyskon som ibland är ute på den lilla gården.  Här 

är lite insynsskyddat från stora gården genom att där finns träd och buskar.  Ett av 

barnen visade att han kunde klättra över staketet och sa: Ingen fröken får se, här kan 

jag rensa ogräs, plocka ekollon och träffa lillebror. Om ingen ser klättrar jag över 

och kramar på lillebror.  

6.4.2 Skillnad på de platser barnen visar och var de leker.  

Det fanns en skillnad mellan vilka platser barn visade oss och de platser de mest var 

på när vi observerade.  I observationerna var barnen ofta och under längre stunder 

vid Kompisgungan och Sandlådan och de sprang på Öppna ytor och gick runt i 
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Skogen något som inte visades i samma utsträckning i samtalen. De flesta platser 

som visades i samtalen såg vi också när vi gjorde observationer. Undantagen var 

Pinnkojan och Båten i skogen, där inga observationer har gjorts. 

6.4.3 Vara ensam eller leka själva 
I barnsamtalen framkom olika sätt att vara ensam eller att kunna leka själva. Ett barn 

berättade att de kunde gömma sig och två barn att de sprang ifrån den de inte ville 

vara med. Ett annat barn uttryckte att det fanns möjlighet att vara själv med sin 

kompis, överallt. Detta tolkar vi som att barnet menade att de kunde gå in i sin egen 

värld när de ville. Andra barn uttryckte att de inte fick vara själva på förskolan 

eftersom alla får vara med.  

Att få vara ensam eller själv med kompisar kunde också innebära att slippa lärares 

insyn i leken. Under observationerna uppmärksammades att flera lärare hade uppsikt 

över barnen som var vid Sandlådan och vid Kompisgungan. Mindre övervakade 

upplevde barnen sig vara i Skogen, i Byggen och bakom cykelförrådet. 
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7 DISKUSSION 
Diskussionskapitlet är uppdelat under tre huvudrubriker, Vad barnen gör på 

förskolegården, Möjligheter och begränsningar på förskolegården samt Barns platser 

på förskolegården. Inom varje område förs en diskussion som jämför studiens 

resultat, tidigare forskning och våra tidigare erfarenheter.   

7.1 Vad barnen gör på förskolegården 

Här diskuteras barnens fysiska aktiviteter, deras vana att följa sina impulser samt 

variation av görande och dess betydelse för barn. 

7.1.1 Fysiska aktiviteter 
Resultatet av vår studie visar att barnen främst är sysselsatta med fysiska aktiviteter 

utomhus, något som även Hirose m.fl. (2012) konstaterar i sin studie. På utegården 

ser vi barnen klättra, balansera och springa. Barnen tycker om att göra det som är på 

gränsen till farligt och svårt. De övar och tränar för att kunna behärska något nytt. 

Denna träning av fysiska färdigheter belyser även Björklid (2005). Observationer 

och samtal visar hur barnen uttryckte glädje när de lärt sig att till exempel komma 

upp i Spindelnätet eller klarar av en svår balansövning på en ostadig klätterhög. 

Känslan i kroppen var också betydelsefull. När barnen sprang och gungade såg vi 

glada ansikten. Vi fann i enlighet med Mårtensson (2004) att glädje som barn på 

förskolegårdar visar, är beroende av möjligheten till fysisk aktivitet.  

7.1.2 Följa sina impulser 
I observationerna såg vi att vad barnen gjorde på gården var initierat av dem själva. 

Canning (2010) framhåller att utomhuslek ger barnen möjlighet att utveckla sina 

intressen. Barnen i vår studie förefaller ha rika erfarenheter av lek. De fullföljer sina 

impulser och gör det som intresserar dem på gården. Vi ser här vad Eriksson 

Bergström (2013) benämner frizon. En frizon där barns aktiviteter ägs av dem själva 

och inte är reglerade och kontrollerade av vuxna. När barnen i vår studie inte har 

något att göra går de runt själva eller i grupp. I observationerna ser vi att när barnen 

hittar ett tilltalande handlingserbjudande slutar de att gå och börjar med en ny 

aktivitet. Vi har erfarenheter från barngrupper där barn går och väntar på att en lärare 

skall föreslå vad de ska göra. Blir aktiviteten för dessa barn lika meningsfull som för 

de barn som hittar sina aktiviteter själva?  

Barnens intresse för att sätta material i rörelse är ett annat sätt att manipulera material 

som vi såg många exempel på i våra observationer. Barnen är mycket intresserade av 

detta fenomen. Känslan av fart kan vara en annan förklaring till barnens förtjusning. 

Vid gungorna ser vi barn som njuter av att sitta tillsammans och gunga. Kan det ha 

att göra med den speciella stämning som blir vid gungorna av farten och närheten till 

varandra i en kompisgunga? Rasmussen (2004) framhåller gungor som en plats för 

fysisk aktivitet och för sång och fantasier. 

7.1.3 Variation av görande  
I vårt resultat finns stor variation av vad barnen gör på förskolegården. Ett 

konstaterande vi gör är att de grovmotoriska aktiviteterna överväger. Förutom de 

grovmotoriska aktiviteterna ägnade sig barnen åt finmotoriska aktiviteter och 

fantasilek. Hirose m.fl. (2012) poängterar att variation av aktiviteter är av vikt för 
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barns utveckling. För att kunna bedöma barnens variation av aktiviteter under en hel 

dag hade vi behövt veta vad barnen gör inne. Detta har inte undersökts i denna 

studie, vår erfarenhet från arbete i förskolan, är dock att grovmotoriska aktiviteter 

sällan förekommer inomhus.  

Canning (2010) påpekar att utomhuslek bidrar till mer fantasifull lek. Vårt resultat 

visar att barn leker fantasifulla lekar i olika miljöer och med olika material på 

förskolegården. Vi kan konstatera att genom att undersökningens fokus var på vad 

barnen gjorde och att vi inte antecknade vad de sa, kanske vi inte förstod alla lekar 

och missade det fantasifulla i vissa aktiviteter. Något som förvånat oss är att vi inte 

sett fler lekar med tydliga roller, till exempel familj, hund, jägare, i observationerna. 

I samtalen framkom däremot flera berättelser om lekar som barnen har lekt på 

platserna som de visade. Vi funderar, om temperaturen eller årstiden spelar in, för 

vad som observerades eller om det är så att vissa barn gärna drar igång dessa lekar. 

När de barnen inte är närvarande finns kanske ingen som driver leken och delar ut 

roller?  

Vi funderar också på vad vi hade kunnat se om barnen observerats på eftermiddagen. 

Holmes och Procaccino (2007) konstaterar nämligen att olika områden på gården 

används under olika tider på dagen. Forskning tyder också på att aktiviteter inomhus- 

och utomhuslek kompletterar varandra (Mårtensson, 2004; Hirose m.fl, 2012).  Detta 

är två påståenden som gör oss nyfikna på hur resten av barnens dag på förskolan ser 

ut.  

7.2 Möjligheter och begränsningar på 
förskolegården 

Vad barnen kan göra i sin miljö är beroende av vad det finns för möjligheter och 

begränsningar. Som vi skriver i kapitel 4: Teorianknytning, finns det vissa saker som 

möjliggör eller begränsar olika handlingserbjudanden. Här diskuterar vi: 

Förskolegårdens utformning, Tillgång till material samt Tillåtande förhållningssätt 

och regler.   

7.2.1 Förskolegårdens utformning 

Björklid (2005) och Pagels och Raustorp (2013) framhåller gårdens utformning som 

en betydande faktor för barns utveckling.  Gården som studerats var variationsrik och 

innehöll både rika inslag av natur och hade traditionella lekredskap som bidrog till 

att barnen uppvisade varierade aktiviteter i leken. Förskolegården innehöll två större 

öppna ytor som möjliggjorde för vissa ”jaga-” och ”springlekar” som inte varit 

möjliga annars. Resultat visar att den studerade förskolegården har plats för alla barn 

vilket gjorde att de inte störde varandras lekar fastän vissa lekar var yviga och 

utspridda över en stor yta. Barnens behov av både större och mindre ytor på 

förskolegården är något som även Mårtenssons (2004) studie belyser. Vår upplevelse 

är att naturinslagen med uppvuxna träd och buskar i kombination med lekredskap i 

Skogen hade en positiv inverkan på leken. Resultatet visar att miljön som observerats 

erbjuder barnen många möjligheter till olika aktiviteter. Förskolegården innehåller 

flera olika platser som inbjuder till olika lekar och aktiviteter. Olika lekmiljöer är 

enligt Hirose m.fl. (2012) en förutsättning för barn, att få rika erfarenheter av olika 

aktiviteter och främjar deras kognitiva och sociala utveckling. Med tanke på detta 
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och förskolans uppdrag att bidra till barns lärande, är Engdahls (2014) argument för 

barns rätt till en varierad utomhusmiljö i högsta grad adekvat. 

Staketet runt förskolegården skyddar barnen från det som kan vara farligt (Sandseter, 

2009) det hindrar också barnen från att komma till det som lockar dem (Mårtensson, 

2004). Staketet runt den observerade förskolegården skyddar barnen från att komma 

ut i trafiken. Vi konstaterar att staketet också kan upplevas som negativt, då det 

hindrar barnen i undersökningen när de vill träffa sina småsyskon.  

7.2.2 Tillgång till material 
Tillgång till naturlig miljö där barnen kan leka ser vi tillför utegården mycket 

spännande lekar och nya upptäckter för barnen. Bär och örter kan tillföra sinnliga 

upplevelser så som smaker, lukter och känsel. Det framkommer i Nedovic och 

Morrissey (2013) studie att olika typer av växter var det som barnen önskade mest 

frekvent när de fick önska inför utbyggnad av en förskolegård. På andra plats bland 

barns önskningar var vatten och lera (a.a.). I vår studie observerades barn som grejar 

med vatten, sand och lera. Vi upplever det som att många barn fascineras av de olika 

blandningarnas konsistens och hur de känns. Kanske var det denna fascination för 

den blöta sanden och den obegränsade tillgången till vatten och sand som gjorde att 

dessa lekar varade under längre stund. 

Eriksson Bergström (2013) gör gällande att material som är tolkningsbart, dvs. som 

inte endast är begränsat till ett användningsområde, bidrar till social utveckling hos 

barnen. Barn behöver förhandla med varandra om hur sådant material skall 

användas. Detta menar hon även genererar mer engagemang hos barnen i leken. 

Handlingserbjudandena hos tolkningsbart material blir många och olika beroende på 

hur de tolkas. Vi såg i leken med ekollon hur barnen leker tillsammans med att mosa 

ekollon. Leken förändras när ett ord, från en kamrat, ses som förslag på en annan 

aktivitet, ett nytt handlingserbjudande. Tillgång till material är också avgörande för 

att barn ska kunna fullfölja sina impulser och våga manipulera materialet. När barnen 

ser att materialet kan ersättas av nytt likadant material kan de prova och manipulera 

det flera gånger. Att våga använda och utforska material är nödvändigt för att få nya 

erfarenheter. Flera erfarenheter innebär att fler möjliga handlingserbjudanden blir 

synliga. Att materialen finns i ofta oändligt antal ser vi bidrar till att alla som vill kan 

vara med i en lek med materialet. Vi finner även att det är lättare att vara givmild och 

stöttande till andras idéer, när material finns i massor. Kottar och löv är exempel på 

material som inte ägs av någon och därmed underlättar för barnen att leka utan 

konflikter (Mårtensson, 2004).  

En begränsning av material på förskolegården var att förrådet vid sandlådan var låst 

under hälften av observationstillfällena. De låsta förråden medförde att barnen inte 

lekte i sanden och inte heller samlade in saker som de kunde använda i sina lekar. Att 

inte erbjuda barnen hinkar och spadar påverkar, enligt våra observationer leken 

negativt. En tanke med att neka barn ett material kan vara att läraren upplever att 

barnen fastnar i en lek eller aktivitet, så som lärarna resonerar om cyklarna. 

Begränsningar av ett material kan också medföra möjlighet till lek med något annat 

material. Lärarna i vår studie har tagit bort ett dominant handlingserbjudande för att 

barnen ska kunna börja se andra möjligheter och få andra erfarenheter på 

förskolegården. Vi funderar på hur resultatet hade blivit om t.ex. cykelförrådet varit 

öppet under observationerna. Vi reflekterar över Hiroses m.fl. (2012) resultat, som 

visar att barns aktiviteter utomhus karakteriseras av fysiska, monotona rörelser 
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medan inomhusaktiviteter var mer sociala och innehöll mer konstruktionslek. Hade 

Hirose m.fl. (2012) fått ett annorlunda resultat om tillgången till material varit 

annorlunda? Vi ser mycket konstruktionslek i både observationer och i samtal på 

förskolegården, kanske beroende på att det finns mycket och varierande material att 

konstruera med på den aktuella förskolegården.  

Var man får leka med ett visst material var en begränsning som framkom i 

barnsamtalen. Frågan vi ställer oss blir varför en sådan regel uppkommit.  En 

tolkning vi gör är att det blir en större yta att städa. Vi har erfarenhet av att städning 

på förskolan innebär att ställa i ordning materialet så att det lockar till lek, inte 

nödvändigtvis att göra ytorna rena från leksaker. I Byggen observerades att det var 

stökigheten som lockade till aktivitet och lek. Handlingserbjudandena blir tydliga för 

barnen genom deras erfarenhet av lek i Byggen. Stökigheten sätter igång barnens 

fantasi och möjliggör nya aktiviteter. 

  

7.2.3 Tillåtande förhållningssätt och regler 

Regler är något som påverkar möjligheter till lek och aktivitet. Regler kan också vara 

nödvändiga för att hindra barnen att realisera negativa handlingserbjudanden, som 

kan vara farliga för barnet eller någon annan. Regler kan också vara till hjälp för att 

visa på förhållningssätt som gynnar leken och det sociala samspelet. Vi ser i 

undersökningen några ganska vanligt förkommande regler på förskolegårdar. Ibland 

ser vi i undersökningen inslag av positiv vuxenpåverkan, fast lärarna inte är i 

närheten av barnen. En vuxen har troligen varit med barnen i diskussioner om hur 

många man kan vara på kompisgungan och hur man kan hantera situationen när två 

grupper av barn vill leka olika lekar i Tornhuset samtidigt. Av erfarenhet vet vi att 

regler som är förankrade hos barnen gör att leken fungerar bättre och konflikter och 

olyckor undviks. En regel är att man inte får leka” jagalekar” i vissa miljöer. Vi 

konstaterar att sådana regler har sin grund i lärarnas ansvar att tillhandahålla en trygg 

och säker miljö för barnen. Att ta fram regler som förhindrar skador är en 

självklarhet i arbetet på förskolan.  

I en studie (Sandseter m.fl. 2012) konstateras att olika kulturer har olika syn på hur 

riskfullt ett barn får leka. Resultatet visar att lärare i Norge är mer positiva till mer 

riskfulla aktiviteter, så som lek på högre höjd och i högre fart, än deras kollegor i 

Australien. De norska lärarna hänvisar till de vinster barnen får genom ett ökat 

kunnande och ett ökat förtroende för sin egen förmåga. Våra erfarenheter från 

förskolor är att det finns en stor variation av hur lärare ser på risker i leken. Vissa ser 

faror i allt och andra ser möjligheter och utveckling. Rasmussen (2004) och Eriksson 

Bergström (2013) påpekar att barns och vuxnas tankar om hur en plats ska användas 

kan krocka, vilket kan leda till att barn inte kan eller får följa sina impulser till lek 

och handlingar. På den aktuella förskolan såg vi att lärare har en avvägning mellan 

att tillåta barnen att prova sina fysiska begränsningar och att sätta gränser för deras 

eller andra barns säkerhet. I de två fall vi observerat att lärare sätter gränsar för 

barnens lek, får barnen en förklaring till varför de inte får göra som de gör. Vi 

upplever att den observerade förskolegården är en plats för barn där begränsningarna 

har att göra med säkerhet. Ett dilemma som vi uppmärksammar är barns nyfikenhet 

och upptäckarglädje, som handlar om att förverkliga handlingserbjudanden, kontra 

lärares ansvar för barnens säkerhet på förskolan  
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Ett annat dilemma är regeln: Alla får vara med. Enligt samtalen är regeln känd av 

barnen och tillämpas på förskolan. Regeln är en viktig möjlighet för många barn som 

annars kanske blir utestängda. Samtidigt har barn behov att få möjlighet att vara ifred 

och för sig själva. Barnen beskrev några strategier de använde om de ändå ville vara 

ensamma så som att gömma sig och springa iväg. Strategier som även Skanfors 

m.fl.(2009) studie belyser. 

7.3 Barns platser på förskolegården 

Här diskuterar vi barns platser på förskolegården under rubrikerna: Engagemang och 

Avskildhet. 

7.3.1 Engagemang 

Platserna på förskolegården engagerar barnen, detta framkommer i observationerna 

och i samtalen genom barnens glädje och vilja att berätta om platserna. Barnen 

förefaller trygga och engagerade och vi ser starka likheter med vad Rasmusson 

(2004) framhåller som karakteristiskt för vad han benämner som barns plats. I 

enlighet med Rasmusson (2004), Niklasson och Sandberg (2010) och Hirose m.fl. 

(2012), visar vårt resultat att barns val av platser är starkt kopplat till barnens 

utförande av fysiska aktiviteter. Vårt resultat visar även en koppling mellan fysiskt 

krävande aktiviteter och känslor. Observationerna innehåller glädjeyttringar som 

skratt, sång och ramsor vid aktiviteter. Barnen visar sig även känslomässigt 

engagerade i platser som inte är kopplad till fysisk aktivitet. En sådan känslomässigt 

engagerande plats är en plats för fantasilek och platsen där barnen känner närhet till 

sina småsyskon.  

Tillgången till material kan vara en viktig anledning till varför en plats väljs. Liksom 

Niklasson och Sandberg (2010) ser vi att platser med formbart material såsom 

byggmaterial, sand och annat naturmaterial valdes av barnen.  Utmärkande för dessa 

platser är ibland hur materialet känns när barnen grejar med det.  

7.3.2 Avskildhet 

Tornhuset, som kan ses som en koja, visades av flera barn i samtalen, medan det mer 

sparsamt berättades om andra typer av kojor. Byggen, som är en plats omgärdad av 

staket, skulle kunna ses som en koja. Resultatet visar att barnen vistades mycket i 

Byggen under observationerna. Niklassons och Sandbergs (2004) forskning tyder på 

att lågstadiebarn uppskattar kojor mer än de yngre barnen. Enligt studien väljer inte 

barn i åldern, tre till fem år, lika frekvent att använda kojor i leken (a.a.). En 

anledning till att leka i kojor kan vara att få vara ifred.  Korpela, Kyttä & Hartig 

(2002) hävdar att äldre barn, åtta till tretton år, har ett behov av avskildhet från vuxna 

för att mentalt återhämta sig. Förskolebarn verkar, enligt Niklasson och Sandberg 

(2004), inte ha samma starka behov. Vårt resultat tyder på att en viss tendens till att 

uppsöka avskildhet finns hos barnen på förskolegården. Till exempel ser vi att lek i 

Byggen är populärt hos barnen, bland annat på grund av sin avskildhet. Lek i skogen 

och vid till exempel Tornhuset och Spindelnätet, som är platser i skogen, tror vi är 

populära delvis av samma anledning.  

Att gården är omgärdad av staket är en förutsättning för att pedagogerna skall kunna 

låta barnen gå fritt på gårdens område även där de inte syns.  Eriksson Bergström 

(2013) hävdar att det är ytterst utvecklande för barn att ha möjlighet att kunna vara 
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själva utan reglerande vuxna. Vi har även egna erfarenheter av att barn ibland blir 

mer påhittiga och går djupare in i rollekar när lärare inte är i direkt närhet. 

Sobel (1990) argumenterar för att barn måste få skapa sina egna små världar och 

Skanfors m.fl. (2009) konstaterar att barn har olika strategier för att kunna få 

möjlighet till egna platser. Vi ser att barnen i studien använder följande av dessa 

strategier: att gömma sig, att hålla sig i rörelse samt att gå till en värld inom sig. I 

enlighet med Mårtensson(2004) finner vi i vår studie att platser ägdes av barnen 

under de tillfällen de var på platsen.  Däremot uttryckte barnen inte dem som sina i 

samtalen. 

7.4 Slutreflektion 

Examensarbetet har gett oss flera nya insikter om förskolegården och vad som styr 

möjligheten till görande där. Vi gick in i arbetet med tankar om att vi skulle se hur 

materialets egenskaper lockade barnen. Emellertid ser vi hur förskollärarnas 

förhållningssätt och barns erfarenheter av lekredskap, av naturmaterial och av platser 

spelar en mycket större roll för vilka aktiviteter som barnen väljer att göra.  Det 

teoretiska perspektiv, som vi valt för arbetet, hjälpte oss även att uppmärksamma 

vilken roll fantasin har för hur platser och material används av barnen. 

Miljöns olika egenskaper inbjuder olika tydligt till aktiviteter. Vi reflekterar över den 

ostrukturerade Byggen som användes flitigt och till så varierade aktiviteter. Förutom 

att bygga i, användes Byggen till att: öva på att balansera, att klättra samt att leka 

rollekar i. Stökigheten upplever vi var avgörande för att miljön inbjöd till alla dessa 

aktiviteter. 

Förskolegårdens utformning har en stor betydelse för vad vi har kunnat observera. 

Den besökta förskolegården har både lekredskap och naturmiljö med uppvuxna träd 

samt mer parkliknande miljö som gräsmattor, plantering och gångar. Denna 

variationsrikedom möjliggör för olika sorters lek. På förskolegården finns många 

tydliga platser i de olika miljöerna. Utbudet av platser för lek var alltså många och 

med varierade egenskaper vilket vi ser som positivt för att locka olika barn och deras 

olika intressen och behov.  

Vi slås av den glädje och stolthet barnen utstrålar när de visar vad de kan göra på 

förskolegården. Speciellt stolta var barnen när de visade oss fysiska aktiviteter som 

de bemästrade. I dessa fall ser vi en koppling mellan fysisk aktivitet och glädje. 

Fortsatt forskning utifrån vår studie, som intressera oss, hade varit att titta på fler 

förskolegårdar. Alla förskolegårdar ser olika ut, lärares förhållningssätt och regler är 

olika och barns erfarenheter är också olika. Skulle vi se liknande eller helt andra 

göranden och barns val av platser på andra förskolegårdar? Vid en storskalig studie 

kan resultatet analyseras djupare och en jämförelse mellan olika typer av gårdar 

genomföras.  
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Spindelnätet i Skogen                             Kompisgungan 
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Balansrepen i Skogen 
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Bilaga C 

 Hej  

Föräldrar! 

Vi är två förskollärarstudenter som i vårt examensarbete 

har valt att titta på förskolans utegård och vad den 

inbjuder barnen till för aktiviteter. Vi kommer att titta mer 

generellt på vad barnen har för sig men även titta mer 

specifikt på barnens möjlighet till att leka avskilt och ostört. 

För att kunna genomföra detta vill vi be om er tillåtelse att 

observera ert barn och eventuellt samtala med detta om 

sina tankar om lekmiljön. Det är sedan miljöerna och 

varför barnen leker där som kommer att analyseras i vårt 

arbete. 

Vi kommer att dokumentera våra iakttagelser i skrift med 

fokus på vad som görs även samtalen kommer att noteras 

skriftligt. Barnen kommer att förbli anonyma i våra 

dokumentationer. 

Examensarbetet kommer att publiceras i Diva, en databas 

där alla examensarbeten publiceras. 

 

Har du som förälder några frågor kontakta oss vänligen via mail på. 

Amy Eriksson: (mail-adress)  

Diana Einarsson: (mail-adress) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tillstånd för observation och samtal med barnen till Amy och 

Dianas examensarbete. 

 

Mitt barn …………………………..får delta i studien som beskrivits 

ovan. 

 

Förälders underskrift………………………………………… 


