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En fallstudie om utomhusmiljöns betydelse för barns lek på förskolan 

 

 

Abstract 

Syftet med studien är att undersöka om den fysiska miljön påverkar barns lek 

utomhus och om så är fallet, i vilket avseende. Den teoretiska utgångspunkten 

för studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet. Studiens resultat 

bygger på observationer från en fallstudie och visar att förskolegårdens 

utformning påverkar barns sätt att leka och deras vistelse där. Det framkom 

även i studien att en god förskolegård för lek och lärande bör innehålla riklig 

vegetation. Utomhusmiljön på förskolan bör kunna upplevas som en helhet där 

inte lekredskapen är utplacerade som isolerade öar, utan i ett landskap för lek.  
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Förord 

Efter några kalla, regniga och dimmiga förmiddagar på förskolegården med blött papper och 

penna i handen och många timmars läsning av litteratur sitter vi nu här med vår färdiga studie. 

Det känns vemodigt att lämna ämnet som har blivit vårt lilla ”kärleksbarn”. Men 

förhoppningsvis får vi tillfälle i framtiden att fördjupa oss vidare i detta ämne då vi anser att 

det är mycket viktigt. Vi hoppas att även Ni kommer förstå vikten av barns utomhusmiljö för 

lek och utveckling samt att Ni kommer att finna glädje och inspiration i studien.   

Vi vill rikta ett stort tack till den deltagande förskolan och till vår inspirerande och alltid lika 

uppmuntrande handledare Laila Gustavsson. Vi vill även tacka våra nära och kära för deras 

stöttning under hela arbetets gång.   

 

Anna Hörnquist & Chornelia Klintberg  

Kristianstad 08.12.19 
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1 Inledning                

 

Det är omöjligt att utveckla en social kompetens om man inte får vistas i någon form 
av social gemenskap. Vidare är det svårt att tänka sig att motoriken blir särskilt 
välutvecklad om man inte har rika möjligheter att prova sin förmåga. […] Den 
fysiska miljön kan, precis som människorna runt barnet, bidra till en positiv 
utveckling men också fungera utvecklingshämmande (Grahn m.fl. 1997:8). 

 

Förskolegårdens betydelse för barns uppväxtmiljö har fått en större roll under senare år, vilket 

beror på att alla barn inte har tillgång till utevistelse hemma. Samtidigt verkar det som att 

planeringen av förskolegårdarna under senare decennier inte upplevs som viktiga 

(Mårtensson, 2004). Som blivande förskollärare anser vi att det är av största vikt att barnen får 

vistas i en utmanande och inspirerande utomhusmiljö. Detta p.g.a. att vi anser att 

inomhusmiljön inte kan erbjuda den spänning och lek som bidrar till både motorisk och social 

utveckling hos barnen som utemiljön kan. Genom våra tidigare iakttagelser har vi upptäckt att 

barns lek utomhus är mer kreativ, fantasirik och livligare än inomhus. Dagens postmoderna 

samhälle bidrar till att både barn och vuxna är mer stillasittande än förr, t.ex. framför datorer 

och tv-apparater (Brembeck, 1996). Då vi läste artikeln Att leka ute har blivit farligt av Asker 

(2005) där hon referat till pedagogikprofessorn Pia Björklid. Hon ser varningssignaler med 

dagens barns stillasittande intressen som kan vara en bidragande faktor till larmrapporter om 

ökande fetma bland barn och ungdomar. Artikeln lade grunden för vårt intresse till att öka 

kunskapen om utomhusmiljöns påverkan på barn.  

        

Björklid (2005) som forskar om barns utemiljö konstaterar att barn leker allt mindre utomhus 

och att utemiljön idag anses vara farlig för de yngsta barnen att vistas i. Björklid hävdar att 

trafiken och bilarna är den största orsaken till att miljön utomhus uppfattas som något negativt 

och farligt. Hon menar vidare att det måste ställas högre krav på barns rörelsefrihet och lek 

utomhus, särskilt eftersom leken fungerar som barns spontana och naturliga sätt att röra på sig 

och få motion. Olsson (1995) pekar på att det är vi vuxna som ger förutsättningar för att 

barnen i framtiden ska vilja värna om vår natur. Om barn inte får uppleva naturen i sin 

vardagsmiljö bygger de inte upp en relation till den och anser inte att det är betydelsefullt att 

vistas utomhus.   

 

Vi intresserade oss för utomhusmiljön och dess betydelse för barns lek och utveckling efter att 

vi läst den valbara specialiseringen Upptäck i naturen. Genom kursen fick vi kunskap om hur 

viktig utomhusmiljön och naturen är för barnens utveckling. Det var då vi bestämde oss för att 
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forska mer om barns utomhusvistelse och lekens relation till utomhusmiljön. Våra 

erfarenheter av förskolegårdar ser olika ut. Vi har stött på både grönskande gårdar intill 

härliga skogspartier som bidragit till mycket plats för lek i naturen men även gårdar med få 

lekredskap och begränsat utrymme för barnens fria lek. Dessa olikheter har gjort oss nyfikna 

på ämnet och vi anser att det ska bli mycket spännande att få kunskap om utomhusmiljöns 

betydelse för barns lek.  

 

1.1 Bakgrund 

Mårtensson (2004) har studerat den fysiska miljöns betydelse för barns lek. I hennes 

avhandling Landskapet i leken fann hon bl.a. att miljön bidrar till lekens karaktär. Detta bidrar 

till att en verklighetsförankring skapas hos barnen. Barnen reglerar sin placering på gården 

efter vilken lek de ägnar sig åt. Detta kan enligt Mårtensson synas då barnen ägnar sig åt 

social fantasilek i mer dynamiska områden på gården, som t.ex. vid kraftig vegetation eller 

kullar medan de mer plana områdena på gården inbjuder till en rörelsefull och fysisk lek. 

Utomhusleken hämtar, enligt Mårtensson idéer och inspiration från gemensamma relationer, 

barnens samspel med miljön och relationer till omvärlden. Miljön kan hjälpa barnen att 

hantera den dynamik som skapas genom dessa relationer. Med hjälp av lekredskap skapar 

barnen en mening i sin miljö. Ett verktyg som barnen använde sig av i utomhusmiljön i 

Mårtenssons studie var cyklarna. Mårtensson menar att cyklarna kan fungera som en 

förutsättning för barns gemensamma närvaro. Cyklarna kan således underlätta för att skapa 

kontakt med andra barn. I Mårtenssons studie visade det sig även att cyklarna hade den 

funktionen att de olika platserna på gården kunde bindas ihop till en helhet.  

 

Simmons-Christenson (1997) och Granberg (2000) skriver att förskolan härstammar från 

barnkrubborna. Dessa fanns på 1800-talet och redan då ansågs det viktigt att barn vistades och 

sov utomhus året runt. Granberg menar att idag finns det många studier som visat att det är 

hälsosamt att vistas utomhus. Författaren hävdar att barn som går på förskolor med mycket 

utomhusaktiviteter har lägre sjukfrånvaro samt att de blir friskare snabbare än barn på andra 

förskolor där man mestadels vistas inomhus. Granberg hänvisar till barnläkarna Margareta 

Söderström och Margareta Blennow som menar att detta beror på att när man är utomhus 

minskar stressen, trängseln och därmed minskar smittospridningen. Grahn m.fl. (1997) har 

genomfört studien Ute på dagis där två förskolor studerats när det gäller sambanden mellan 

förskolornas utemiljöer och barnens hälsa, motorik och lek. I studien undersöktes två 
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förskolor. Den ena är en I Ur och Skur förskola med mycket naturlig skogsmiljö och 

växtlighet. Den andra förskolan är belägen i stadsmiljö med en gård som saknar vegetation 

och där färdiga lekredskap står för den mesta av utmaningen i leken. Forskarna fann visar att 

barn som tillhörde I Ur och Skur förskolan, d.v.s. där barn och vuxna vistas utomhus större 

delen av dagen var friskare och hade lägre sjukfrånvaro än barnen i den traditionella 

förskolan. Dessutom konstaterade Grahn m.fl. att barngruppen på I Ur och Skur förskolan var 

vigare i kroppen, starkare i sina händer och bål samt hade bättre utvecklad balansförmåga. 

När det gäller leken hos barnen på de olika förskolorna visade det sig i Grahns m.fl. studie att 

barnen som hade tillgång till den naturrika miljön lekte fler uthålligare och vildare lekar. På 

förskolan med stadsmiljö hade barnen svårt att få lekarna att utvecklas i ett lugnt tempo. På 

gården fanns inte utrymme för varken lugna eller vilda lekar. De barn som inte fick plats på 

de fasta lekredskapen upplevdes som passiva och oroliga. Leken och fantasin hade här svårt 

att spira hos barnen. Med andra ord visade det sig att resultaten från studien var så påtagliga 

att författarna vågar betona att vad barnen ägnar sig åt utomhus på förskolegården har en stor 

betydelse i relationen till deras utveckling. 

        

Enligt Granberg (2000) bidrar utomhusmiljön till att alla sinnen engageras samtidigt hos små 

barn, vilket i sin tur leder till en helhetsupplevelse av omvärlden. Med sinnenas hjälp kan de 

små barnen använda hela kroppen och själen i utforskandet av närmiljön. Även Björklid 

(2005) påpekar att en god miljö för små barn tillåter utforskande på såväl sinnligt som 

kroppsligt plan. Genom ett sådant utforskande kan små barn identifiera sig med miljön och 

känna nyfikenhet och meningsfullhet inför den. Granberg (2000) anser att barn som får vistas 

i naturen får en mer omfattande och mer konkret verklighetsbild av omvärlden.  

              

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Utbildningsdepartementet, 1998) finns riktlinjer för vad 

barnen skall utveckla under sin vistelse på förskolan. Där finner man bl.a. att barnens 

motoriska utveckling och förmåga till lek skall stärkas genom att de får möjlighet att röra sig i 

olika miljöer. Bland annat skall miljön på förskolan bidra till trygghet hos barnen samt 

inbjuda till lek och aktivitet. Detta skall leda till att barnen blir nyfikna på närmiljön och sin 

omgivning.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om den fysiska utomhusmiljön påverkar barns lek 

och om så är fallet i vilket avseende.  

1.3 Preciserade frågeställningar 

Vilka platser inbjuder till lek på förskolegården? 

Vilka lekar ägnar sig barnen åt? 

Kan lekarna relateras till förskolegårdens utformning? 

 

2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redovisas för studien relevant litteratur. Sökningen av litteraturen har ägt rum 

på bibliotek, internet och andra skrifters källförteckningar. Första delen av kapitlet består av 

barns lek och rörelse, socialt samspel och utomhusmiljöns betydelse. Kapitlet avslutas med 

den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen.  
 

2.1 Lek 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att leken alltid har fungerat som en central 

del inom förskolans verksamhet. Fortsättningsvis menar de att begreppet lek inte kan 

sammanfattas under några få punkter, men de väljer att lyfta fram några aspekter som 

utvecklas genom just leken. I leken använder och befäster barnen bl.a. begrepp och 

kunskaper, de lär sig tolka varandras budskap, förhandla med varandra, träna turtagning samt 

samarbeta. Författarna understryker att leken har en speciell kraft som är svår att definiera och 

genom tiderna har denna förundrat och fängslat människor.  

 

Även Knutsdotter Olofsson (1993) uttalar sig om leken och dess kraft och menar bl.a. att lek 

kan innebära mycket. Hon pekar på att olika personer har olika uppfattningar om vad lek 

innebär, vissa personer ser allt som har med barn att göra som lek medan andra drar en gräns 

vid t.ex. rollek. Hennes egen beskrivning av lek är att leken alltid är frivillig och på låtsas.     

Knutsdotter Olofsson (1991) menar att vuxna som kan se lekens möjligheter kan uppmuntra 

och visa respekt för leken. Knutsdotter Olofsson anser såsom Björklid (2005) att man som 

vuxen inte ska störa barnens lek i onödan utan värna om den och låta dem leka ifred. Brodin 

och Lindstrand (2008) anser dock att det är viktigt att de vuxna är deltagande i leken och 
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hjälper barnen vidare i deras lek genom att förhålla sig stöttande till barnens initiativtagande. I 

forskning har det enligt Knutsdotter Olofsson (1991) framkommit att barn i förskolan leker 

kortvarigt och outvecklade lekar. Barnen blir ofta störda och på så vis kan de inte djupare 

utveckla leken. Hon anser vidare att miljön har en stor betydelse för barnens trygghet. Utan 

trygghet skapas det en orolig atmosfär med mycket spring utan mening eller mål vilket gör att 

leken blir lidande. Knutsdotter Olofsson pekar på de vuxnas förhållningssätt till barnens lek. 

Hon menar att det kan finnas ett dolt budskap hos pedagoger att leken inte är lika viktig som 

arrangerade aktiviteter. Detta kan föras över och förstöra barnens naturliga leklust. Lindqvist 

(1996) förklarar leken som ett kraftfullt möte mellan barnets själsliga och kroppsliga 

verklighet. Hon pekar också på att när barnen försvinner in i sin fantasi utför de handlingar 

och använder språket på ett sådant sätt att de vill skapa mening och sammanhang. Dessutom 

visar resultat av forskning inom leken att barn lär sig på ett snabbt och lätt sätt när de leker 

enligt Grahn m.fl. (1997). Enligt Björklid (2005) hänger lek och lärande ihop och ska inte 

skiljas åt. Genom leken kan lärandet upplevas meningsfullt och leken bidrar även till att barn 

utvecklar sin sociala, motoriska och känslomässiga förmåga.  

 

I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) framhålls leken som en viktig del i barnens 

utveckling och lärande. Förskolans verksamhet skall präglas av leken, där bl.a. barnens 

fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbetsförmåga stimuleras och tränas. Det står även 

att barnet genom leken kan få möjligheter att uttrycka samt bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter.  

 

2.1.1 Lekens historia i förskolan 

Begreppet ”den fria leken” och dess betydelse för barnets utveckling härstammar enligt 

Lindqvist (1996) från Fröbel. Han var en tysk pedagog som var verksam under 1800-talet och 

öppnade lek- och sysselsättningsanstalter. Dessa utvecklades till barnträdgårdar och långt 

senare även till våra förskolor. Enligt Simmons- Christensson (1997) framhöll Fröbel redan på 

1840-talet leken som en viktig del i barnens liv och vardag. Leken var en av kärnpunkterna i 

hans pedagogik och han ansåg att genom leken gestaltade barnen sina känslor och uttryck. 

Genom leken kan barnet även utvecklas fysiskt, själsligt och moraliskt. 
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2.1.2 Leken utomhus  

Genom en god kombination av storlek, utformning och karaktär tror jag att en 
förskolegård med utrymme för vidlyftig lek och med en mjuk övergång till 
omgivningen kan uppfattas som en början på en större omvärld, ett ”frirum” för barn 
med utrymme till starka lekupplevelser (Mårtensson, 2004: 131). 

 

Enligt Johansson (2007) innebär en god lekmiljö att det erbjuds ett helt landskap för lek. Det 

är en fördel om landskapet består av genomtänkta platser, varierad terräng, vegetation och 

löst, formbart material. Omgivningen utomhus ska leda till att barnen vill stanna till och 

samspela med olika föremål samtidigt som den ska uppmuntra barnen till att röra på sig. 

Därför är det viktigt med ytor som gör så att miljön ser intressant ut och att barnen kan leka 

fritt där. Granberg (2000) menar att småbarns fysiska möjligheter ökar utomhus. Där finns 

utrymme för vilda lekar och med hjälp av lekredskapen utomhus kan barnen ägna sig åt 

varierad lek som utvecklar grovmotoriska färdigheter, t.ex. springa, hoppa, rulla, åla, 

balansera, klättra och gunga m.m. Både Grahn m.fl. (1997) och Szczepanski (2007) hävdar att 

det är viktigt att få möjlighet att experimentera med kroppen i den vilda leken, men den är 

även en nödvändighet för att stärka koncentrationsförmågan. Denna typ av kaotiska och vilda 

inslag i barnets liv måste få äga rum, annars kan barnen få utlopp för dem där det inte 

egentligen inte passar, t.ex. vid matbordet eller i samlingen. Granberg (2000) och Grahn m.fl. 

(1997) anser att vilda lekar måste förekomma för att barnen ska utveckla sin motorik och 

koncentrationsförmåga. Ellneby (1991) framhåller att barnens optimala rörelseförmåga och 

spontana lust att röra sig sker främst dagligen utomhus. Sörenström m.fl. (2004) hävdar att då 

barn leker utomhus ökas och stärks den fysiska styrkan, balansen och smidigheten i kroppen. 

Grahn m.fl. (1997) framhåller vikten av att kunna behärska sin kropps rörelser och menar att 

detta ger barnen ett ökat självförtroende. Fortsättningsvis menar de att när barn leker utomhus 

tränas bl.a. deras balans och smidighet. Denna typ av förtrogenhet med sin kropp kan, enligt 

Dahlgren och Szczepanski (2004), kallas tyst kunskap. Med hjälp av kroppen lär barnen sig 

att förstå sin omvärld, dock är den kunskap osynlig men viktig för barnet. Grindberg och 

Langlo Jagtöien (2000) menar att för att barnen ska kunna få en positiv kroppsuppfattning 

måste de ha rörelseerfarenheter. På så vis kan de lättare delta i olika former av lekar, tänka 

abstrakt och vara stilla. Det finns risk för att barn med outvecklad motorik hamnar utanför 

gemenskapen, då de lätt blir osäkra på sig själva vilket leder till att de inte blir insläppta i 

leken. Barn som däremot känner sig säkra med sig själva tillsammans med andra kan bli 

delaktiga i gemenskapen. Detta leder till att de får möjlighet att känna tillit till andra 

människor och uppleva olika situationer tillsammans med andra.  
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Norén-Björn, Mårtensson, Andersson (1993), Grahn m.fl. (1997), Sandberg och Vuorinen 

(2008) Olsson (1995) och Björklid (2005) påtalar alla vikten av att skapa små rum utomhus. 

Dessa rum kan bidra till samspel mellan barn i små grupper då för många barn på ett ställe 

kan leda till att leken fördärvas. Grahn m.fl. (1997) påpekar att genom att tillåtas att vistas på 

egna platser får barnet chans att bearbeta förhållande mellan den inre och yttre verkligheten. 

Detta inverkar i sin tur på förmågan att kunna se skillnad på sitt eget jag och andra människor. 

Enligt Björklid (2005) kan barns möjlighet till avskildhet i rum utan något särskilt syfte leda 

till en känsla av en social tillhörighet. Såväl Olsson (1995) som Brodin och Lindstrand (2008) 

anser att leken aldrig kommer igång om barnen inte kan få vara tillsammans utan vuxna. 

Därför är det viktigt att förskolegården byggs upp för att skapa många små rum. De här 

platserna där barnen kan få leka ensamma utan vuxna är positiva för barnens samspel och 

samarbete med varandra. Knutsdotter Olofsson (1993) hävdar dock att barnen kan träna upp 

en lekförmåga som motverkar störningar utifrån. De kan för en kort stund lämna sin lek och 

ägna uppmärksamhet åt eventuella besökare för att sedan återkomma till den ursprungliga 

leken. Johansson (2007) lyfter fram vegetationens betydelse för att kunna skapa olika rum på 

gården och på så vis skilja de mer aktiva lekarna från de lugna. Växterna kan också användas 

vid bullerdämpning och för att bryta synfältet så att barnen lättare kan leka enskilt. Johansson 

(2007) menar vidare att höjdskillnader där barnen kan springa nerför och uppför, krypa, 

klättra och åla bidrar till en god kroppslig rörelse. Höjdskillnaderna kan bidra till rörelseglädje 

året om, dessutom kan de skapa rumskänsla. Szczepanski (2007) hävdar att barn som har 

tillgång till en utomhusmiljö som har många olika områden för olika lekar och en grön 

vegetation har en bättre aktiv och varierad lek än barn som har tillgång till en miljö som inte 

tillgodoser deras behov av rörelse och lek. 

 

Såväl Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) som Brodin och Lindstrand (2008) framhåller att 

utom- och inomhusmiljön på förskolan kompletterar varandra när det gäller planering och 

förberedelser för barnens möjligheter till lek. Inomhusmiljön på förskolan är ofta inte byggd 

för lekar som tar stor plats och är mycket fysiskt aktiva medan utomhusgården är bättre 

lämpad för detta. Björklid (2005) hävdar att den fysiska miljön som barn vistas i kan bidra till 

både förutsättningar och hinder för barnens lek och lärande. Hon påpekar vidare att miljön på 

förskolans gård kan leda till lärande och utveckling. För att utforska sin omgivning och 

komma underfund med hur den fungerar kan barnen ägna sig åt aktiviteter som t.ex. att leka 
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kurragömma, klättra, cykla runt och sparka boll. ”Speciellt utomhus är barns lek och rörelse 

så invävda i varandra att man kan säga att varje rörelse är lek och varje lek är rörelse” (s.176). 

En miljö som upplevs som otillgänglig och som inte kan stimulera barnen eller få dem att 

känna sig trygga kan leda till att barnen inte leker där. Även Brodin och Lindstrand (2008) 

menar att pedagogerna måste vara medvetna om att barnen kan uppleva gården som 

oinspirerande. Enligt Grahn m.fl. (1997) verkar pedagogernas huvuduppgift vara att ansvara 

för städandet på gården. De vill gärna se till att det är ordning och reda på gården. Författarna 

menar att konsekvensen av allt städande kan bidra till att barnen har svårt att uppleva 

utomhusvistelsen som en helhet. De lekar som städas bort när barn och vuxna lämnar gården 

har inte möjlighet att länka ihop gårdagen med morgondagen hos barnen när de kommer ut. 

Leken ska helst ses som en sammanhållande aktivitet och då är det en förutsättning att barnen 

kan se saker och ting som gör att de minns leken och ser fram emot att fortsätta utveckla den. 

När prydligheten och städningen sätts i främsta rummet kan mycket av barnens lek gå 

förlorad. Även Johansson (2007) betonar att det inte är någon fara om det är stökigt och oreda 

där barnen leker.  

 

2.1.3 Material och redskap 

Ellneby (1991) lyfter fram att det inte krävs några särskilda eller avancerade leksaker när 

barnen är aktiva i sin utomhuslek. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) är det bästa materialen 

för barnens lek det som man kan finna i naturen, som t.ex. pinnar, snö, sand, växter, stenar 

o.s.v. I leken kan barnen t.ex. fantisera att pinnen blir en pistol och den kreativa förmågan 

tränas. Brodin och Lindstrand (2008) skriver att barn i förskoleåldern ofta visar stort intresse 

för att leka med material som man kan finna i naturen, t.ex. sand, vatten och lera. Björklid 

(2005) menar att löst material som t.ex. små bräder, stenar och pinnar uppmuntrar barnen till 

att samspela med utomhusmiljön. Knutsdotter Olofsson (1987), Brodin och Lindstrand (2008) 

och Björklid (2005) delar samma åsikt när det gäller naturmaterial som positiva ting i barnens 

lek. Grahn m.fl. (1997) påpekar även att naturmaterial på gården kan användas som 

hjälpmedel vid kontakt mellan barn och t.ex. vid försök att komma in i en lek. Kottar eller 

stenar ses ofta som dyrbara ting som kan ges bort som en present i samspelet mellan barn. 

 

Norén-Björn, m.fl. (1993) betonar rutschkanans vikt för barnets motoriska utveckling som 

även hjälper till att integrera inre och yttre sinnesintryck samtidigt. Kanan kan med fördel 

finnas i en backe med flera trappor som har olika svårighetsgrader för att även ge utmaning 
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till de äldre barnen. Författarna menar vidare att det även är viktigt för barnets utveckling att 

de får möjlighet att uppleva gung- och snurrörelser eftersom de stimulerar hjärnans utveckling 

och bidrar till en trygghetskänsla. Johansson (2007) tillägger att rutschkanan inte alltid 

används till det ändamål som vuxna förväntat sig utan kan bidra till att barnen prövar att 

använda den på olika sätt. Enligt Johansson har klätterställningens bidragande effekter på 

barnens sociala förmåga. Ställningen utgör en mötesplats där barnen kan blicka ut över 

gården. Däremot är Johansson skeptisk till att klätterställningen ersätter den naturliga 

vegetationen där barnen kan klättra i träd. Hon anser att många klätterställningar är placerade 

utan någon eftertanke och blir till isolerade lekredskap utan något sammanhang. Gungorna 

kan även de tjäna som en social mötesplats där barnen kan gunga gemensamt och ha ett livligt 

samspel. Även Davidsson (2008) lyfter fram att gungorna och klätterställningen kan ge 

positiva, gemensamma upplevelser där barnen själva bestämmer över lekens gränser. 

Johansson (2007) menar att ett välplanerat leklandskap inte innehåller några isolerade öar. 

Redskapen ska vara placerade intill buskparti och vegetation, eftersom barnens lekar oftast 

startar vid redskapen och sedan behöver de någonstans att blomstra. Författaren menar vidare 

att det enda lekredskapet som barnen själva kan forma och sätta sitt avtryck i är sandlådan och 

därför är det viktigt att barn har tillgång till en sådan. Avslutningsvis menar Johansson (2007) 

att det finns en generell bild att de klassiska gungorna och klätterställningarna framkallar en 

fantasifull lek. För att barnen ska kunna leka fantasifullt måste de kunna få möjlighet att 

påverka sin miljö, vilket färdiga lekredskap inte på samma sätt tillåter. Lekredskapen är inte 

enbart negativa utan kan fungera som ett bevis på att barnen får ta plats i samhället och de kan 

användas i lek vid rätt placering.  
 

2.2 Utomhusmiljöns betydelse 

Landskapet är det stora rum där vi alla lever och formar våra liv. Till landskapet hör 
också vi människor. Landskapet är inte bara ett natur– utan även ett kulturlandskap. 
Landskapet är vi och vår verksamhet (Dahlgren & Szczepanski, 2004:22).  

 

Johansson (2007) anser att förskolegården kan ses som en mötesplats där barn och vuxna kan 

samspela. ”Där kan engagemang, ansvar och stolthet spira.” (s.10) Grahn m.fl. (1997) anser 

att det är viktigt att det finns en balans mellan trygghet och utmaningar i förskolans 

utomhusmiljö. Målsättningen för arbetet med barn kan med fördel vara att barnen lär sig 

relatera till sin miljö. Lyckas barnen skapa en sådan relation, utvecklas tillit till den egna 

förmågan och sammanhang i tillvaron uppnås. Björklid (2005) lyfter fram att utomhusmiljön 
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har en stor betydelse för om individerna kan känna sig välkomna där eller om den är utformad 

så att det blir svårt att relatera till den. När barn vistas utomhus innebär detta enligt Grahn 

m.fl. (1997) att barnen hittar sin omgivning och ständigt finner nya ting som väntar på att 

upptäckas. Björklid och Fischbein (1992) hävdar att miljön har en stor betydelse för hur 

aktiva individerna har möjlighet att vara. Det är alltså en tillåtande miljö som påverkar vad 

som kan läras in och vad som kan erövras. Björklid (2005) har studerat barns uteaktiviteter 

och konstaterar att leken utomhus sker överallt oberoende av om området är planerat för att 

vistas där eller inte. Grahn m.fl. (1997) lyfter fram att det är svårt att hitta en likadan dynamik 

i en planerad och uppbyggd miljö som i den miljö som naturen erbjuder. En miljö som från 

början är planerad av människor bygger på tankar om en grupp andra människors behov. 

Naturmiljöer däremot är lättare för varje individ att ta till sig och tolka utifrån sina egna behov 

och fantasi. Grahn (2007) menar vidare att en varierad miljö som innehåller t.ex. stora träd, 

bäckar och stenar kan leda till att individen utvecklar en kommunikation med sin omgivning 

utan krav som kan leda till att starka känslor och tankar uppstår .   

 

2.2.1 Positiva effekter av att vara utomhus  

Granberg (2000), Dahlgren & Szczepanski (2004) och Grahn m.fl.(1997) beskriver 

utomhusmiljöns bidragande positiva effekter hos barnens utveckling. Författarna menar att 

barnen använder sina sinnen utomhus för att lära känna omgivningen och sig själva på ett 

annat sätt än de kan göra inomhus. Dahlgren och Szczepanski (2004) beskriver mötet med en 

landskapsmiljö som ett möte med en helhet. Grahn m.fl. (1997) hävdar att utemiljön ska 

upplevas som trygg för att barnen både ska kunna leka och vistas där. Gården ska bidra till att 

skapa sociala kontakter men också inspirera till att gå på upptäcktsfärd ensam. Utemiljön kan 

också döda lusten att vidareutveckla lekar eller förhindra barnets upptäckarglädje, p.g.a. att 

det kanske inte finns något att upptäcka. Norén-Björn m.fl. (1993) lyfter också fram vikten av 

att miljön ska vara utmanande för barnen och innehålla spännande ting att utforska och 

upptäcka, annars kan de tröttna. När barnen befinner sig utomhus kan de röra sig mer fritt för 

att uppfylla sina olika behov menar Grahn m.fl. (1997). Författarna fortsätter genom att hävda 

att barnen då får möjlighet att utveckla sig själva och sin personlighet samt bearbeta nya 

intryck. En bra utomhusmiljö på förskolan underlättar därmed för barn som befinner sig på 

olika utvecklingsstadier. Utemiljön erbjuder ofta barnen fler möjligheter till lek och 

utveckling än vad inomhusmiljön gör anser Grahn m.fl. (1997). Om det finns inslag av natur 

på förskolegården kan detta uppmuntra till nya lekar. Utomhus kan barnen själva få möjlighet 
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och tillfällen att gå undan från de vuxna. De kan då skapa sina egna platser utomhus som 

utvecklas genom fantasin. När man vistas inomhus på förskolan kan detta enligt Sandberg och 

Vuorinen (2008) upplevas som att det finns striktare regler som kan leda till att barnen söker 

sig till utomhusaktiviteter, där de känner sig friare. Björklid (2005) påpekar att även 

pedagogerna i förskolan anser att det finns färre restriktioner och regler utomhus än inomhus. 

Davidsson (2008) menar att barnen kan uppleva att de har mer makt och möjlighet att styra 

över sina egna val när de befinner sig utomhus. Ett exempel på detta kan vara att barnet själv 

har möjlighet att bestämma hur högt det vill gunga.  

 

2.3 Socialt samspel  

Brodin och Lindstrand (2008) lyfter fram att lekmiljöer utomhus kan fungera som en social 

inlärningsplats där barn leker aktivt tillsammans. De lär av varandra i det sociala samspelet 

genom att kommunicera, umgås och utveckla vänskapsrelationer. Mårtensson (2004) 

beskriver att utomhusleken lägger en grund för att barnen senare kan få möjlighet att lära sig 

om normer och värderingar, t.ex. att lösa konflikter på ett positivt sätt. God vänskap kan 

lättare utvecklas genom att barnet lär sig att ingå i det sociala sammanhanget. Lindahl (1998) 

beskriver hur små barn skapar kontakter med andra barn. Detta sker ofta genom att iaktta och 

reflektera över hur andra barn leker och samspelar. När de känner sig säkrare vågar de ge sig 

in i en social situation, t.ex. en lek. Till en början kan barnet analysera vilket förhållningssätt 

det ska inta för att få lov att vara med i leken, t.ex. bryta mot leknormen och klättra uppför 

rutschkanan när de andra barnen håller på att åka nerför eller bara befinna sig runt om andra 

lekande barn. Den sociala utvecklingen blir påverkad av samspelet med andra individer i 

förskolans miljö. Karlsson (2008) menar att om det finns en pedagogisk miljö där barnen kan 

utveckla sin lek och sitt samspel leder detta till en gemenskap.  

 

2.4  Vygotsky och det sociokulturella perspektivet 

Vi har valt att utgå från Strandbergs (2006) tolkning av Vygotskys sociokulturella perspektiv.  

Strandberg lyfter fram Vygotskys grundläggande tankar om det inre processandet som 

utvecklas inne i huvudet hos människor. Processerna byggs av olika former av samspel, 

aktiviteter och den kulturella miljön vi lever i. Enligt Strandberg har pedagogiken gått från att 

lärarna enbart tittat på det fattiga och okunniga barnet till att se ett rikt och kompetent barn. I 

det sociokulturella perspektivet är det den gemensamma kunskapen som är i fokus och denna 
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kan man låna av varandra. Strandberg menar att man inom det sociokulturella perspektivet 

anser att barnen lär sig först i ett samspel och via kommunikation med andra för att sedan 

pröva detta själva och utveckla sitt tänkande. En intellektuell utveckling måste föregås av 

både yttre aktiviteter tillsammans med andra och enskilda inre processer. Enligt Strandberg 

benämnde Vygotsky individens tänkande för inre samtal. Med hjälp av aktiviteter tillsammans 

med andra människor skapar man sig en förkunskap för kommande lärande. Aktiviteter kan 

handla om att kommunicera med andra människor, att själv få reflektera, rita eller bygga. 

Vygotsky menade att genom olika aktiviteter utvecklar individen olika kunskaper. Sådana 

lärandesituationer sker alltid i situationer där miljön lämpar sig för lärandet. Strandberg 

fortsätter genom att lyfta fram att omgivningen och miljön blir en del av lärandet. Detta 

kallade Vygotsky för situerat lärande. Med hjälp av olika verktyg kan vi tolka vår omvärld 

och lösa problem vi ställs inför. I utomhusaktiviteter kan ett situerat lärande vara att barnen 

lär sig att t.ex. känna och skapa med sand i sandlådan. De barn som aldrig får möjlighet att 

uppleva sandens konsistens och känslan av att leka med den kan aldrig lära sig hur de ska 

förhålla sig till och använda den.  

 

Vygotsky ansåg att språket är den artefakt (verktyg) som används mest. Språket används till 

en början i barnens liv för att ta kontakt med andra människor. Senare omvandlas barnets 

språk till ett instrument för deras tänkande. Strandberg menar att enligt Vygotsky befinner sig 

alltid barnet i en proximal utvecklingszon. Detta innebär att en individ imiterar det som hon 

ännu inte kan. I interaktion med andra prövar barnet sina handlingar och på så vis lär de sig, 

t.ex. tillsammans med föräldrarna, med pedagogerna på förskolan eller med en mer kompetent 

kamrat. Strandberg uttrycker dessa handlingar som en imitation i en ”övningsarena” (s.51), 

där barnet tillsammans med andra individer kan utveckla sitt handlande och sina kunskaper. 

Utveckling kan även ske med hjälp av människans inneboende fantasi och kreativitet. 

Kreativa processer betyder att människan ägnar sig åt aktiviteter där inga givna ramar finns 

för hur något ska vara. Strandberg menar vidare att leken kombinerar verklighet och fantasi på 

ett sätt som gynnar barns förmåga till kreativitet och nyskapande. Barnens lek kan således ses 

som en kreativ sysselsättning där fantasin flödar och olika ting kan få en ny innebörd, t.ex. 

kan en pinne förvandlas till en pistol i leken. Detta kallas enligt Vygotsky ”att barnen skiljer 

ut betydelsefältet från det visuella fältet och låter mening bli överordnad objektet” 

(Strandberg 2006:108). Därför menar Strandberg att det är viktigt att barn i förskolan har 

tillgång till kreativa verkstäder där de kan vrida och vända på olika ting och prova sina egna 
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idéer. Det är av största vikt att pedagogen förhåller sig som en handledare som visar vägen 

genom lärandet och låter barnen få testa sina hypoteser. Vidare lyfter Strandberg fram att på 

så vis intar inte pedagogen en styrande roll utan fungerar som en guide till kommande 

lärande. Vygotsky påpekade att kreativitet och fantasi inte endast finns hos oss i vår barndom 

utan det följer med oss i hela livet, därmed upphör aldrig vårt lärande.  Lärandet utvecklas 

ständigt i takt med att vi samlar på oss erfarenheter.  

 

 

2.5 Problemprecisering 

Syftet med denna studie är att undersöka om den fysiska utomhusmiljön påverkar barns lek 

och om så är fallet i vilket avseende. Dessutom kommer följande preciserade frågor att belysa 

studiens problemområde:  

Vilka platser inbjuder till lek på förskolegården? 

Vilka lekar ägnar sig barnen åt? 

Kan lekarna relateras till förskolegårdens utformning? 

Som ett redskap för att diskutera leken och samspelet på förskolegården kommer det 

sociokulturella perspektivet att tillämpas i analysen. 

 

 

3 Metod och material 

Studien är kvalitativ och observationer från en fallstudie ligger till grund för det insamlade 

materialet. Patel och Davidsson (2003) beskriver den kvalitativa studien som ett verktyg att 

använda sig av då man vill upptäcka händelser. Företeelserna skall leda till att forskaren kan 

reflektera och analysera över individens livsvärden och kultur. En studie kan också vara 

kvantitativ vilket enligt Patel och Davidsson (2003) innebär en mätande undersökning där 

siffror styr resultatet. Enligt Nylén (2005) kan fallstudien användas när man ska introducera 

data på ett sätt där man utgår från en helhet.  

 

3.1 Observationer 

Information som underlag till studier kan hämtas med hjälp av olika tekniker för att kunna 

besvara undersökningens problempreciseringar och syfte. Några av dessa tekniker lyfter Patel 
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och Davidsson (2003) fram, det kan t.ex. vara befintliga dokument, tester, dagböcker, 

observationer, intervjuer och enkäter. Författarna menar att forskarna måste ta ställning till 

vilken teknik som fungerar bäst för att få fram ett resultat som besvarar syftet. Föreliggande 

studie grundar sig på observation av leken på förskolegården. Patel och Davidsson (2003) och 

Denscombe (2000) hävdar att det är praktiskt att använda sig av observationer för att samla in 

uppgifter. Metoden är särskilt bra när syftet är att undersöka människors beteenden eller 

företeelser som sker i naturliga situationer. Dessutom är man inte beroende av andra 

människors minne eller förmåga att återge förhållanden, vilket är fallet om man använder t.ex. 

intervju som insamlingsmetod.  Patel och Davidsson (2003) menar att innan man går ut för att 

observera ställer forskarna sig frågor om vad de ska observera, hur de ska gå tillväga för att 

notera det som observeras samt vilket förhållningssätt de ska inta.  Forskare bör ha i åtanke att 

en deltagande observatör kan störa det riktiga beteendet i gruppen, vilket inte är önskvärt i 

undersökningssammanhang. Om forskaren däremot inte deltar i gruppens aktiviteter blir 

gruppen inte påverkad i lika hög grad av närvaron vilket leder till ett mer naturligt 

uppträdande. Vidare påpekar författarna att man måste ta ställning till om de observerade 

individerna ska ha vetskap om att de blir iakttagna. Men det är väldigt avancerat att utföra en 

observation och samtidigt vara okänd, så det mest optimala i en sådan situation är att försöka 

hitta en placering där man inte väcker stor uppmärksamhet (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån 

syftet med studien valdes en ickedeltagande observation och en så anonym roll som möjligt 

intogs genom att forskarna höll sig i bakgrunden. 

 

3.2 Genomförande 

För att kunna samla in så mycket data som möjligt och därmed få en mer korrekt bild av 

barnens lek utomhus, valdes ostrukturerade observationer. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

krävs det då inget observationsschema att följa utan allt som händer antecknas av forskarna, 

till skillnad från strukturerade observationer. Under fyra förmiddagar observerades hur barnen 

använde förskolegården i sina utomhusaktiviteter och lekar. För att dokumentera vad som 

observerades användes penna och papper och karta över miljön (Bilaga A) för att få en så 

korrekt bild som möjligt av barnens användning av miljön. Forskarna intog varsin position på 

gården för att erhålla så mycket data som möjligt. Var tionde minut genomfördes en överblick 

av hela gården. Barnens placering antecknades då på kartan. Med några ord noterades vilken 

typ av aktivitet som barnen var upptagna med. Löpande anteckningar fördes av vad som sades 

av barn och personal. Då ett samspel mellan barnen och miljön observerades, följdes detta 
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upp för att undersöka hur situationen utvecklades. Det var således barnens aktiviteter som 

styrde vår placering på gården. Detta medförde att vi rörde oss aktivt över hela området. Då 

barnen lämnade gården för inomhusaktiviteter avslutades observationen för dagen. 

 

3.3 Urval 

Urval kan göras på olika sätt och det som valdes för denna studie var ett s.k. subjektivt urval 

vilket enligt Denscombe (2000) innebär att gården ”handplockas” (s.23) utifrån syftet med 

undersökningen. Forskaren väljer då medvetet att observera den specifika platsen eftersom 

den troligtvis ger relevant och värdefull data till studien. Subjektivt urval har fördelen att det 

underlättar för forskaren när det gäller att komma nära inpå händelser och aktiviteter som sker 

på platsen och som kan vara avgörande för studien. Förskolegården som vår studie grundar 

sig på valdes för att vi upplever den som utseendemässigt tilltalande med många till synes 

annorlunda lekredskap och en relativt modern design. Den kommunala förskolan som 

observationerna gjordes på är belägen i Skåne och består av fyra avdelningar. Åldern på 

barnen som observerades är ett till tre år. Antalet barn som observerades varierade de olika 

dagarna och det var ungefär mellan femton och tjugo barn på gården samtidigt. 

Observationerna ägde rum i november månad och vädret var mulet och regnigt alla dagar.  

 

3.4 Analys  

Observationerna har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Strandberg, 2006). Det 

sociokulturella perspektivet användes som ett verktyg vid tolkningen av samspelet och leken 

utomhus. Med samspel menar vi aktivitet och företeelser mellan barn och barn, barn och 

vuxen men även mellan individen och den fysiska miljön utomhus. Materialet sammanställdes 

genom att senare gemensamt föra över det till datorn. En första analys gjordes då genom att 

diskutera vad var och en observerat och hur situationerna som iakttagits upplevts. Efter 

observationspassen noterades frågor som rörde miljön, vädret, antalet barn och deras lek. 

Detta gjordes samma dag eftersom det kan vara svårt att förstå och tolka anteckningarna när 

det har gått en tid. Med hjälp av anteckningarna på kartan kunde det sammanställas vilka 

platser och delar på gården som var populärast. Anteckningarna, noteringarna på kartan samt 

frågeschemat (Bilaga B) lade grunden för vår bild av barns lek i förskolans utomhusmiljö. 

Den insamlade datan har bearbetats genom att vi upprepade gånger läst och reflekterat över 

händelseförloppen på gården och barnens användande av miljön. Läsandet av materialet har 
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sedan resulterat i att återkommande teman eller händelser har givit en överblick av de mest 

förekommande händelserna på förskolegården. De teman som framkom genom upprepade 

läsningar av det insamlade materialet representerar de mest förekommande aktiviteterna i 

barnens lek. Vi vill klargöra att dessa teman inte är allomfattande utan förekom under de 

dagar då vi observerade barnens lek på förskolegården. Om det t.ex. hade varit vinter och snö 

när undersökningen genomfördes hade barnens lek varit annorlunda. Dock anser Denscombe 

(2000) att forskarna bör vara medvetna om att det finns en risk med att dela upp datan i 

isolerade bitar då man vill få fram en allmän bild av helheten. Forskarna kan uppleva att de 

missar eller tappar bort en del av materialet då de anser att det inte längre passar in i studien.   

   

3.5 Trovärdighet 

Då människan är forskaren är en av fällorna vid forskandet att vi bär med oss personliga 

förgivettaganden. Dessa måste läggas åt sidan och endast ett objektivt perspektiv måste enligt 

Denscombe (2000) tas. Fortsättningsvis anser Denscombe att det är viktigt att forskarna inte 

på förhand har bestämt vad de vill se i verkligheten, utan att de ser situationen som ett tillfälle 

för att lära sig om situationen och få en helhetskänsla för den. Enligt Denscombe spelar 

forskarens identitet, värderingar och övertygelser en stor roll när materialet analyseras. 

Således är forskarens personlighet ”en integrerad del av forskningsinstrumentet” (s.250). Det 

är även viktigt att forskarens insamlade material och texter studeras noga för att inte ord eller 

meningar lyfts ur sitt sammanhang. Detta kan leda till att innebörden i materialet kan förloras 

eller förändras genom att den insamlade datan inte representerar verkligheten på ett korrekt 

sätt. Patel och Davidsson (2003) lyfter fram att för att resultatet i undersökningen ska vara 

trovärdigt krävs validitet, d.v.s. att forskarna verkligen undersöker vad de avsett att 

undersöka. Denscombe (2000) hävdar att validiteten av studiens resultat kan kontrolleras med 

hjälp av några riktlinjer. Forskarna kan bland annat fråga sig om resultaten ger en god bild av 

verkligheten samt om det är tydligt redovisat i förhållande till studiens syfte. Forskarna kan 

även vara uppmärksamma på om resultatet och slutsatsen stämmer med tidigare 

undersökningars resultat. Vi har försökt inta ett objektivt synsätt och lagt personliga åsikter 

och värderingar åt sidan när vi har observerat och analyserat materialet för att få ett trovärdigt 

resultat. Tidigare undersökningars resultat har även ställts mot våra resultat. 
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 3.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2008) är det viktigt att forskarna informerar om sin kommande studie 

för berörda personer samt vilka villkor som gäller för dessa. Deltagandet skall vara frivilligt 

och de medverkande kan avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Det finns 

även krav på att forskaren får ett samtycke från berörda i studien innan undersökningen kan 

ske. En sekretess gäller både för deltagande personer i studien och förskolans konfidentialitet. 

Uppgifter och information som är etiskt känsliga skall inte publiceras eller vara tillgängliga 

för utomstående personer. Det är forskarna som ansvarar för att dessa krav uppfylls. Denna 

studie inleddes genom telefonkontakt med rektorn. Detta gjordes för att få ett godkännande 

från den berörda förskolans medverkan i studien. Vi informerade om att varken förskolan 

eller berörda personer skulle kunna identifieras utan konfidentialitet skulle råda. Vi frågade 

personalen om det var lämpligt att observera vid de olika tillfällena. Inför varje 

observationstillfälle informerades berörd personal att vårt syfte var att studera leken i 

allmänhet och barns agerande i miljön. Vi var även noga med att påpeka att varken personal 

eller enskilda barn var utpekade. Materialet som framkom ur observationerna har behandlats 

med yttersta respekt och sekretessen har varit gällande. Informationen har endast behandlats 

av forskarna och inte yppats till utomstående personer.  

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi beskriva det material som observationerna bidragit till. 

Observationerna analyseras och tolkas därefter i den kommande analysen. Denscombe (2000) 

menar att det är viktigt att forskaren går igenom sina anteckningar många gånger för att hitta 

återkommande händelser mellan de olika tillfällen som kan kopplas samman. Det krävs 

upprepade läsningar av materialet för att få en korrekt och trovärdig analys, vilket vi även 

gjort. Analysen av observationerna ledde till att återkommande teman framträdde. Dessa 

kategorier redovisas i detta kapitel med en efterföljande analys som bygger på det 

sociokulturella perspektivet.   
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4.1 Cyklar som socialt samspel 

Cyklarna var ett populärt lekredskap på gården. Gården har många asfalterade stigar och 

höjdskillnader där barnen kan cykla runt och få upp en ordentlig fart. Följande exempel från 

observationerna visar hur cyklarna användes av barnen. 

 

Exempel 1: 

En flicka puttar fart på en cykel med en annan flicka på. Under tiden försöker hon putta 

undan andra barn som de möter längs vägen. Cykeln åker nerför en backe med hög fart och 

flickan som puttade på cykeln skriker: ”Stanna, stanna! Jag ska hjälpa dig.” När cykeln 

stannar puttar flickan av henne och säger: ”Nu kan du putta mig.” Flickorna byter plats. 

Flickan som puttar fart på cykeln tröttnar och går iväg till en dockvagn som hon springer 

runt med istället. Flickan som sitter på cykeln skriker: ”Nej, putta igen! Jag kan inte cykla 

igen.” Hon försöker sedan att spring/cykla vidare.    

 

Exempel 2: 

En flicka sitter på en cykel och försöker trampa iväg. En pojke håller fast cykeln i flaket där 

bak. Flickan gråter då högt och pojken släpper taget om cykeln.  

 

Exempel 3: Då alla cyklarna är upptagna står en flicka vid förrådet och gråter och skriker: 

”Jag vill cykla nu!”   

 

Analys: Enligt det sociokulturella perspektivet bidrog cyklarna till ett socialt samspel mellan 

barnen och de var en artefakt i samspelet. Cykeln kan även fungera som en ingång till en 

konflikt då cyklarna är mycket eftertraktade. Vi tolkar exempel 1 som en övning i det sociala 

samspelet där cykeln blir ett verktyg som barnen disponerar över tillsammans. Händelsen i 

exempel 2 och 3 visar prov på en konflikt som kan uppstå via cykeln samt hur viktig den är 

för barnen. 

  

4.2 Gården – en plats för samspel på olika sätt 

Miljön kan bidra till ett positivt kontra negativt samspel där barnens lek är i fokus. Samspel 

kan ske i olika former och kan även innebära att pedagoger och barn interagerar. Exemplen 

nedan visar hur samspelet på gården kan se ut. 
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Exempel 1: 

Några barn och en pedagog befinner sig i sandlådan där de gräver. En av pojkarna vill ta en 

spade från ett annat barn. Han säger: ”Får jag låna spaden?” Han får svaret: ”Nej.” Varpå 

pojken frågar igen: ”Får jag låna den?” 

Pedagogen hör detta och säger: ”Du måste lyssna vad han säger. Du kan ta min spade 

istället”.  

 

Exempel 2: 

Inne i ett litet hus i sandlådan sitter två flickor. De är tysta och leker gemensamt med sanden. 

De hämtar sand utanför huset och balanserar den på sina spadar. Inne i huset lägger de 

sanden på bordet.    

 

Exempel 3: 

Tre barn vistas i sandlådehuset. En flicka gråter och en annan tar hennes hand. Hon hjälper 

henne ut ur huset och de går tillsammans fram till en pedagog som tröstar flickan.   

 

Analys: Vi uppfattar sandlådan som en plats på gården där samspel kan ske, vilket är en 

förutsättning för att det sociokulturella perspektivet ska råda. Grävning, bakning av sandkakor 

och att framställa geggamoja är aktiviteter som utvecklar samarbetet mellan barnen. Språket 

blir här inte nödvändigtvis en artefakt i samspelet utan istället blir den pågående aktiviteten ett 

verktyg. Exempel 1 med pojkarna och pedagogen visar på att pedagogen kan fungera som en 

handledare i barnens samspel. I situationen föregår han med gott exempel och visar pojkarna 

genom sin handling och sitt agerande hur god kommunikation kan fungera. Vi tolkar 

flickornas aktivitet i exempel 2 som en typ av tyst överenskommelse som de har tillsammans. 

I det tredje exemplet visar flickan empati och medlidande för den gråtande flickan. Samspel 

mellan människor är grundpelaren för allt lärande inom det sociokulturella perspektivet. 

 

 

4.3 Kunskap via imitation 

Ett återkommande tema i vårt insamlade material var att vi fann att många barn imiterade 

varandra och pedagogerna. Genom att barnen iakttog varandras och pedagogernas handlande 
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och agerande vågade de själva utföra och prova samma handlingar. Barnens imitationer och 

övanden av handlingar kunde se ut på följande vis.  

 

Exempel 1: 

En pojke befinner sig vid stubbarna tillsammans med en pedagog. Pedagogen hoppar upp och 

ner på stubbarna. Då hon har gått börjar han själv att hoppa på stubbarna. Ytterligare en 

pojke kommer och sätter sig på en stubbe. Den hoppande pojken ser detta och försöker själv 

att sätta sig på en stubbe men ramlar baklänges. Han går sedan därifrån.  

 

Exempel 2: 

Två pojkar står vid kompisgungan. Den ena pojken puttar fart på gungan medan den andra 

bankar i gungans stolpe med en spade så att ett ljud uppstår. Den andra pojken börjar också 

slå på stolpen med en spade. Då kommer en tredje pojke med i sten i handen och börjar 

banka på trästaketet runt gungan med den varpå han kastar iväg stenen. En fjärde pojke 

kommer och plockar upp stenen på marken, även han börjar banka i trästaketet. 

 

Analys: Ur ett sociokulturellt perspektiv befinner sig alltid barnet i en proximal 

utvecklingszon. I situationerna ovan kan vi se prov på när barn prövar nya handlingar t.ex. 

tillsammans med en pedagog eller ett annat barn. Vi tolkar situationen från exempel 1 som att 

pedagogen visar aktiviteten som kan utspela sig med hjälp av stubbarna. Pojken väljer att 

observera pedagogens agerande och därefter testa själv. Vi kunde se i exempel 2 att barnen 

imiterade varandra och lärde av att se de andra barnens handlingar. Barnen kan låna 

kunskaper av varandra eller av vuxna för att utvecklas.  

 

 

 4. 4 Barns behov av att leka självständigt  

Många av lekarna som vi observerade var s.k. ensamlekar, d.v.s. aktiviteter där endast ett barn 

är aktivt. Aktiviteterna kan medföra att barnet går undan för att försöka leka ostört. En vanligt 

förekommande ensamlek som vi observerat är t.ex. att ett barn leker med en dockvagn eller 

puttar en skottkära.  
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Exempel 1:  

En flicka går runt med en dockvagn. Hon har en pinne i munnen som hon håller som en 

cigarett. Hon tappar pinnen på marken, hon tar upp den och stoppar den sedan i munnen 

igen.  

 

Exempel 2: 

En pojke har kört ut med en cykel på gräsmattan och kan inte ta sig därifrån. Han trillar av 

cykeln och ställer sig upp igen. Han snurrar på ett av cykelhjulen. Han försöker sedan att 

vända cykeln rätt men detta går inte. Han snurrar då på hjulet igen. Därefter går han till 

sandlådan där han tar en spade och börjar gräva. 

 

Exempel 3: 

Inne i tunneln står en pojke. Han jollrar för sig själv och tar grus från marken som han 

försöker sätta fast på tunnelns väggar. En flicka kommer in i tunneln och säger: ”Hej”. 

Pojken svarar inte utan sparkar till henne på benet. Flickan står stilla och pojken sparkar till 

henne en gång till. Han puttar henne sedan så hon ramlar. Hon börjar gråta och går 

därifrån. Pojken börjar jollra igen när hon har gått iväg.  

  

Analys: Vi tolkar barnens aktiviteter i ovannämnda exempel som att det finns ett behov hos 

barnen att få lov att gå undan och leka självständigt. Detta anser vi att vi kan utläsa ur 

exempel 1. Genom fantasi och kreativitet på egen hand utvecklar hon en förståelse och 

kunskap för sin omvärld. I exempel 2 ser vi en pojke som också provar sina tankar och idéer 

genom att experimentera med cykelns hjul. Det tredje exemplet tolkar vi som att pojken har 

ett starkt behov av samspela med miljön på egen hand utan störningar utifrån. Alla beskrivna 

situationer visar på ett gott situerat lärande, där miljön och verktygen spelar stor roll för 

barnens inlärning och utveckling vilket bygger på det sociokulturella perspektivet.   

 

4.5  Barns lek utan mål? 

Något vi också fann då vi läste våra observationer och som förvånade oss var den lek som för 

oss inte tycktes ha något direkt syfte eller mål. Många barn hade inte någon plats på gården 

där de lekte eller uppehåll sig på en längre tid, utan de ”sprang runt” mycket. Gården med sin 

utformning samt sina material och redskap verkar bidra till att barnen hela tiden är på väg att 

upptäcka något nytt.   
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Exempel 1: 

Under trädgrenarna vid stängslet i utkanten av gården ligger en boll. En flicka går dit och 

försöker att ta bollen. Hon går sedan igenom kvistar och grenar för att slutligen nå bollen. 

Då hon får tag på bollen lägger hon den vid rutschkanan och går sedan vidare till sandlådan. 

 

Exempel 2: 

En pojke hämtar en hink med sand från sandlådan. Han tömmer ut innehållet på asfaltstigen 

bredvid rutschkanan. Han ställer hinken på marken och tar sedan en boll som ligger där. Han 

bär bollen bort till de stora gungorna och lägger den uppe på staketet runt gungorna. Sedan 

går han vidare till en ledig cykel. 

 

Exempel 3:  

En flicka går fram till en annan flicka och hon har med sig en skottkärra. Båda flickorna 

tittar ner i kärran. Flicka 1 tar kärran och springer bort till en dockvagn där tar hon dockan 

och lägger den i kärran och fortsätter springa runt på asfaltstigarna.  

 

Analys: I exempel 1 vill flickan nå fram till bollen och hon kämpar sig igenom svår 

vegetation för att komma fram till den. När hon väl fått tag på bollen ser hon något annat 

intressant i närheten och lägger bollen ifrån sig. Samma rörelsemönster där fokus flyttas 

mellan olika aktiviteter upprepade gånger kan vi finna även i exempel 2 och 3. I det tredje 

exemplet använder flickan en skottkärra som verktyg i kommunikationen med den andra 

flickan. Dock kan vi tolka hennes och de andra barnens beteende som att leken saknar syfte 

och mål. Ur ett sociokulturellt perspektiv samlar vi ständigt på oss kunskaper och erfarenheter 

som lär oss hur samhället, världen och vi själva fungerar. Även lekar som vi uppfattar som att 

de saknar mål eller syfte kan bidra till att barnen samlar på sig erfarenheter och därmed 

utvecklas.  

 

4.6 Pedagogernas förhållningssätt på gården 

Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om sitt förhållningssätt gentemot barnens lek även 

utomhus. Pedagogen kan både uppmuntra och nedvärdera barnens lekar och aktiviteter genom 

sitt sätt att vara. Vi uppmärksammade de olika pedagogernas förhållningssätt och fann en stor 

skillnad på hur de rörde sig, talade till barnen och hur de själva samspelade med miljön.  
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Exempel 1:  

En Ikea-kasse kommer flygande med vinden och trillar ner vid rutschkanan. En pojke får syn 

på den och inspekterar den. En av pedagogerna kommer och ser det och säger: ”Det är roligt 

med kassen, men där ska ju våra leksaker ligga.” Pedagogen tar sedan kassen och går 

därifrån. 

 

Exempel 2: 

Vid skjulet leker en pedagog med några barn. Pedagogen jagar barnen och hoppar fram 

bakom förrådet och skriker: ”Buuuuh!” Barnen skrattar högt och länge. Det kommer snart 

ytterligare en pedagog som också leker och busar med barnen. 

 

Exempel 3: 

Några pojkar står och bankar med stenar på trästaketet runt gungorna. En pedagog kommer 

fram och frågar: ”Vad ska ni göra då? Var ska ni bygga någonstans?”En pojke svarar: 

”Borta vid sandlådan.” Pedagogen följer med pojkarna bort till sandlådan där de 

tillsammans gräver och bygger med sanden.     

 

Analys: Det första exemplet visar en pedagogs auktoritet när det gäller att följa regler och att 

var sak har sin plats. Pedagogen samtalar med barnet om kassen och dess rätta 

användningsområde men tar sedan kassen och går. Vi tolkar denna situation som att barnet 

inte tillfredsställer sin nyfikenhet med hjälp av förklaringen utan behöver få undersöka 

situationen och tingen på egen hand. Exempel 2 visar lekfulla pedagoger som utnyttjar 

gårdens miljö för att samspela med barnen. Det tredje exemplet kan beskrivas som att 

pedagogen hjälper och riktar barnens uppmärksamhet mot miljöns möjligheter för lek. Genom 

hela aktiviteten rådde en aktiv kommunikation mellan barn och pedagog eftersom alla var 

aktiva och den gemensamma aktiviteten var i fokus. En pedagogs uppgift ur ett sociokulturellt 

perspektiv är att vägleda barnen framåt. Genom rätt frågor och riktande av uppmärksamhet 

kan pedagogen och barnen lära tillsammans. 
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4.7 Sammanställning av resultaten från frågeschemat  

Efter varje observationspass svarade vi på sex förutbestämda frågor som sammanfattar leken 

utomhus. Här redovisas en sammanställning av de mest återkommande svaren från varje 

enskild fråga. 

Vad söker barnen upp först? Cyklar, spadar och sandlådan är det som barnen först vill ägna 

sig åt när de är utomhus. 

Vad lockas barnen av? Barnen vill samspela med en aktiv, lekfull pedagog som 

uppmärksammar dem utomhus. De lockas även av att få cykla fort runt stigarna på gården och 

åka rutschkana där höjden och farten utmanar barnen. 

Vad används i leken? Stockar, spadar, sand och gegga, cyklar, gungor, stenar, 

klätterställningen och pinnar används aktivt i leken utomhus.  

Hur slutar en lek och hur börjar en annan? Barnen kan bli ovänner och gå iväg ensamma. De 

släpper ofta det de leker med för tillfället då de får syn på något annat spännande på gården.    

Vilka platser på gården är populära? Sandlådan, den sluttande stigen vid entrén där barnen 

kan cyklar fort nerför samt den stora rutschkanan.  

Kan barnen leka ostört?  Barnen har inte någon plats utan insyn då buskar och träd inte ännu 

har vuxit upp. Det enda stället som vi observerade att barnen kan gå undan och vara ensamma 

i är tunneln eller bakom förrådet.  

 

 

5. Diskussion 

Kapitlet består av två delar. I den första delen kommer vi att lyfta fram och diskutera 

tillvägagångssättet för insamlingen av materialet till undersökningen. Den andra delen består 

av en diskussion där vi beskriver de viktigaste resultaten samt diskuterar dem i relation till 

litteraturen. Syftet med studien kommer under denna rubrik att diskuteras utifrån litteratur och 

resultaten från observationerna. 

  

 5.1 Metoddiskussion  

Patel och Davidsson (2003) beskriver att det inte enbart finns fördelar med 

observationsmetoden utan menar att forskaren ska ställa sig frågan ”När fångar man spontant 

beteende” (s.88). De menar vidare att det kan uppstå svårigheter att skilja på den naturliga och 



C-uppsats                                                                                                       Chornelia Klintberg  
Lärarutbildningen AU 3                                                                                      Anna Hörnquist 
 

31 
 

sanningsenliga verkligheten och ett beteende som inte anses som representativa för 

situationen. Patel och Davidsson (2003) anser även att observationsmetoden kan innebära att 

oförutsedda händelser kan påverka undersökningsresultaten eller kräva att vi måste avbryta 

observationen. T.ex. om det snöar kan barnen leka på ett sätt som inte är representativt för 

barngruppen. Därför kan man få en bild av barnens samspel med miljön som inte stämmer 

överens med den ordinarie bilden. Detta beror på att man inte har lyckats fånga ett frekvent 

beteende. Vi ställdes inför konflikten att fånga det naturliga beteendet hos barnen och få en 

korrekt bild av verkligheten. Vi ansåg att utomhusleken skulle ske på ett naturligt sätt och inte 

påverkas av att vi skulle genomföra vår undersökning och därmed ”tvinga” barnen till en 

aktiv lek. Det var viktigt för oss att pedagogerna inte styrde barnens naturliga lek och val av 

aktiviteter p.g.a. vår närvaro. Emellanåt upplevde vi att pedagogerna uppfattade oss som 

oansvariga i vår blivande lärarroll då vi inte ingrep i situationer som normalt kräver 

tillrättavisning eller tröst från en vuxen. Svårigheten som vi ställdes inför var således att gå in 

i forskarrollen då vi skulle förhålla oss som ickedeltagande och inte integreras med barnen 

under observationstillfällena. Det var en svårighet att förhålla sig i bakgrunden i situationer 

där barnen t.ex. gjorde sig illa och blev ledsna. I sådana situationer ställde vi oss frågan om vi 

skulle ingripa som utomstående eller inte och i så fall på vilket sätt? En annan svårighet med 

observationerna var att antalet barn som vistades utomhus varierade. Vid vissa 

observationstillfällen befann sig endast ett fåtal barn ute, vilket gjorde att insamlingen av 

material inte blev så innehållsrikt som vi hade hoppats på. Observationstillfällena följde 

förskolans dagliga rutiner och därför varierade barnantalet utomhus vid varje tillfälle. Vi 

upplevde även att barnen ibland pratade och sökte samspel med oss. Som icke-deltagande 

observatörer var det svårt att förklara för barnen i vilket syfte vi befann oss där. Om vi skulle 

genomföra observationer vid ytterligare tillfällen skulle vi vara mer noggranna med att 

informera personalen hur vi skulle gå tillväga i undersökningen. Detta kan leda till att 

personalen hade kunnat förklara för barnen att vi var där i forskningssyfte och inte för att leka 

med dem. Trots detta tror vi att barnens naturliga nyfikenhet hade gjort att de hade sökt 

kontakt med oss ändå. Hade vi haft mer tid för insamling av skriftliga godkännande från 

föräldrar för att få tillstånd att filma deras barn. Videofilmning hade annars varit att föredra 

som metod för insamling av material till undersökningen. Då det ger en möjlighet för 

forskaren att studera skeendet upprepade gånger och man är då inte beroende av sina 

anteckningar eller minne på samma sätt.     
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 5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om miljön påverkar barns lek utomhus, och om så är fallet, 

på vilket sätt? Vi anser att utifrån resultaten från observationerna och utifrån 

litteraturstudierna inom ämnet att vi kan påstå att utomhusmiljön spelar en viktig roll i barns 

lek. Vårt påstående grundar sig i att barn har ett behov av att samspela med sin miljö för att 

lära sig både socialt och motoriskt (Grahn m.fl. 1997).   

 

Precis som Grahn m.fl (1997) fann på stadsförskolan i sin undersökning så hade barnen även i 

vår studie brist på mening eller mål i sin lek. En rimlig tolkning kan vara att det finns för 

mycket lekredskap på gården som distraherar barnen. Mycket av den lek som vi uppfattade 

kan även relateras till vad Knutsdotter Olofsson (1991) kommit fram till i sin forskning om 

lek. Hon fann att barn i förskolan ofta leker kortvariga lekar. Knutsdotter Olofsson menar att 

detta kan bero på att barnen ofta blir störda i sin lek. En rimlig tolkning kan vara att barnen 

blir distraherade av sin omgivande utomhusmiljö som inbjuder till rastlös lek med mycket 

spring och ingen ro för att utveckla djupare lekar. Enligt Knutsdotter Olofsson krävs det att 

miljön ger en trygghet till barnen som motverkar att det blir mycket spring utan mening eller 

mål vilket kan leda till att lekens karaktär blir lidande. Vi blev förundrade över att vi inte såg 

att barnen lekte några långvariga fantasilekar på förskolegården. Möjligen kan det vara så att 

de yngre barnen inte leker lika långvariga och djupa lekar. Vi upplevde att barnen istället var 

inriktade mot målet att upptäcka så mycket som möjligt i den omgivande miljön under den tid 

som de vistades på gården. Granberg (2000) påtalar utomhusmiljöns betydelse för de små 

barnens upptäckande och utforskande av miljön. Småbarn utforskar sin närmiljö med hjälp av 

att alla sinnen och hela kroppen engageras samtidigt, enligt Granberg.  

 

Vi blev förvånade över att barns möjligheter att skapa sina egna små lekrum på gården var så 

begränsade. Den undersökta förskolan visade inga större möjligheter att låta barnen gå undan 

och leka ostört utan insyn från vuxna. Trots att mycket av den studerade litteraturen lyfter 

fram vikten av att barn har ett stort behov av att få möjlighet att dra sig undan till egna vrår på 

gården, så såg vi inte att miljön kunde erbjuda detta till barnen. Olsson (1995) och Brodin & 

Lindstrand (2008) anser att barns lek har svårt att utvecklas djupare om de blir störda av 

vuxna och andra barn som har full insyn i leken. Därför menar författarna att det är av största 

vikt att förskolegården är uppbyggd på ett sätt som kan erbjuda barn att skapa många små 

rum. När barn får möjligheten att dra sig undan till de här platserna utvecklas barns samspel 
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med varandra och känslan av gemenskap stärks vilket påtalas av flera forskare (Norén-Björn, 

m.fl., 1993; Grahn m.fl., 1997; Sandberg & Vuorinen, 2008; Olsson, 1995 och Björklid, 

2005). Johansson (2007) framhåller att vegetationen på gården har en stor betydelse för att 

kunna skapa olika rum som kan dela på aktiva och lugna lekar. Szczepanski (2007) menar att 

en utomhusmiljö med många olika områden för olika lekar och mycket grön växtlighet leder 

till en god varierad aktivitet i leken. Eftersom den studerade förskolegården är relativt 

nybyggd har inga buskar och träd hunnit växa upp. Därför har vi svårt att se att miljön 

erbjuder barnen de rum som enligt litteraturen behövs för att utveckla en djup lek. De enda 

ställen som vi såg att barnen kunde dra sig undan till var tunneln och bakom redskapsförrådet. 

Vi tolkar bristen av skilda rum för lek på gården som en anledning till att barnen engagerade 

sig i ett samspel med varandra i en mindre grad än vad vi hade förväntat oss. Förmodligen 

krävs det att en god utomhusmiljö erbjuder barnen möjlighet att skapa små vrår att leka i. 

 

Ett av de viktigaste resultaten i studien, som vi ser det, är att cyklarna spelade så stor roll i 

barnens lek utomhus. Vi hade en förutfattad mening om barns aktivitet på gården som 

grundade sig i att vi antog att de fasta lekredskapen skulle ha större plats i barnens aktiviteter. 

Vi kunde se att cyklarna bidrog till ett socialt samspel samt fungerande som ett verktyg då 

barnen skulle ta kontakt med varandra. Liknande resultat kan relateras till Mårtenssons (2004) 

studie. Hon menar att cyklarna fungerade som en symbol för barns gemensamma närvaro. Det 

visade sig även att cyklarna fungerade som en röd tråd i utomhusmiljön som kunde binda ihop 

olika delar av gården till en helhet. Då barnen cyklade runt stigarna kunde de lättare koppla 

samman och få en bredare bild av gårdens utformning (Mårtensson 2004). 

 

Leken och skapandet i sandlådan var en annan populär aktivitet i vår studie. Vi fick en bild av 

att det mesta samspelet och samarbetet mellan barn och pedagoger skedde i sandlådan. En 

miljö där barnen kan utveckla sitt samspel kan leda till att en gemenskap skapas, enligt 

Karlsson (2008). En rimlig tolkning till sandlådans popularitet kan vara att den hade ett 

centralt läge på gården och var en inbjudande aktivitet för barnen. Johansson (2007) menar att 

sandlådan fungerar som det enda lekredskap där barnen själva kan bestämma över sandens 

utformning och kunna ha möjlighet att skapa fritt där.       

 

I studien framkom tydliga resultat när det gäller barns imitation och sociala inlärning. Vi såg 

många försök där barnen till synes hade ett behov av att imitera varandra och på så sätt skapa 
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kontakt. När barnen iakttog varandras och pedagogernas handlande och beteende i olika 

situationer tolkar vi det som att barnen sedan själva vågade utföra samma handlingar. Lindahl 

(1998) beskriver hur småbarn kan gå till väga då de vill skapa kontakter med andra 

människor. Hon menar att genom att iaktta och reflektera hur ett samspel kan ske blir sedan 

barnen säkrare på hur de ska agera i liknande situationer. Iakttagelserna pågår tills barnen 

själva vågar ge sig in i en social situation, t.ex. en lek.  

 

Precis som Johansson (2007) kan vi konstatera att lek ofta kan uppstå vid lekredskapen. 

Lekarna kan sedan lättare utvecklas vidare om redskapen är belägna intill en riklig vegetation. 

Dit kan barnen föra sin lek och utveckla en mer fantasirik lek. Johansson menar även att en 

planerad utomhusmiljö ska ha en god utformning där lekredskapen inte står isolerade utan det 

finns en mening med deras placering. Den undersökta förskolegården saknar intilliggande 

buskpartier runt de fast redskapen, som t.ex. gungorna och rutschkanorna. Alla fasta redskap 

står avskilda från varandra och har ingen gemensam koppling. Därför har vi svårt att se 

gården som ett helt landskap för lek, vilket både Johansson och Mårtensson (2004) 

förespråkar. Vi reagerade över att vissa av lekredskapen som fanns på gården inte tycktes 

tilltala små barn t.ex. de höga klätterstockarna som hade passat bättre för äldre barns motorik.  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987), Brodin och Lindstrand (2008) och Björklid (2005) är de 

bästa materialen för barnens lek det som finns i naturen. Studiens resultat visar att sand, 

gegga, stenar och pinnar var några av de populäraste tingen som barnen använde i sin lek.   

Precis som Grahn m.fl. (1997) såg vi att naturmaterial kunde vara ett hjälpmedel för att skapa 

kontakt eller ett försök att komma in i en lek. Det vanligaste förekommande naturmaterial 

som vi såg användas till detta ändamål var stenar och pinnar. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(1987) utmanar material från naturen barnens fantasi och kreativitet på ett annat sätt än 

färdiga leksaker gör. Vi anser att material från naturen kan utveckla barnens kreativa 

tänkande.  

 

5.3 Slutsats 

Resultatet av vår undersökning visade bl.a. att sandlådan och stigarna som användes för 

cykling var de mest förekommande platserna för lek och samspel. Lekarna som barnen 

ägnade sig åt var kopplade till vilka aktiviteter som gården kunde erbjuda barnen. Vi kunde 

inte uppfatta någon djupare fantasilek hos barnen, utan endast ytliga lekar som utfördes via 
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lekredskapen och som erbjöds på gården var de mest förekommande. Genom detta drar vi 

slutsatsen att den fysiska miljön påverkar barns lek utomhus. Dock vill vi betona att resultaten 

endast gäller den undersökta förskolan.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

Många forskare har kommit fram till att det inte behövs några avancerade lekredskap för att 

uppnå den optimala leken eller aktiviteten på förskolegården. Vi frågar oss därför varför det 

finns så många stora och färgglada lekredskap på många förskolor? Enligt den litteratur vi läst 

har vi fått den uppfattningen att stora buskpartier, träd och naturrika områden kan utveckla 

barnens fantasi, motorik och sociala förmåga på ett bättre sätt än färdiga lekredskap kan göra. 

Vi skulle vilja föreslå ett samarbete mellan landskapsarkitekter, pedagoger och barn för att på 

bästa sätt ge barnen förutsättningar för blomstrande lek utomhus.   

 

 

6. Sammanfattning 

Vi ville med denna studie undersöka vilka platser som inbjuder till lek i utomhusmiljön, vilka 

lekar barnen utför samt om lekarna kan kopplas till gårdens utformning. Det övergripande 

syftet var således att undersöka om barnens lek blir påverkad av miljön. För att svara på 

studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ undersökning där observationer från en 

fallstudie ligger till grund för resultatet.  

 

Då Grahn m.fl. (1997) utförde studien Ute på dagis fann de bl.a. att barnen på en I Ur och 

Skur förskolan var vigare och starkare i kroppen samt hade bättre balansförmåga än barnen i 

en stadsförskola. Anledningen till detta beror på att barnen vistades större delen av dagen 

utomhus och att deras gård är mer öppen för barnens kreativa förmåga. Leken varierade 

mellan de olika förskolornas barn. De barn som hade tillgång till en naturrik miljö lekte 

uthålligare och vildare lekar. På förskolan i stadsmiljön hade barnen svårare att leka i ett lugnt 

tempo. Det fanns inte möjlighet för vilda lekar på gården och barn som inte uppehöll sig på de 

fasta lekredskapen upplevdes som passiva och oroliga. Resultaten från studien var så 

påtagliga att författarna betonar att barns aktiviteter utomhus har en stor betydelse för deras 

utveckling. Precis som resultatet som framkom i Grahns m.fl. studie menar även Knutsdotter 

Olofsson (1991) att en utemiljö där barnen inte kan känna trygghet leder till en orolig 
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atmosfär där barnens lek kan uppfattas som rastlös och meningslös. För att motverka rastlös 

och ytlig lek menar Johansson (2007), Norén-Björn, m.fl. (1993), Grahn m.fl. (1997), 

Sandberg & Vuorinen (2008), Olsson (1995) och Björklid (2005) att det behövs möjligheter 

till att skapa egna rum för barnens lekar på förskolegården. Där kan leken nå ett djup där 

samvaron leder till en känsla av gemenskap och samspelet kan utvecklas. I Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) framhävs leken som ett hjälpmedel för att utveckla barnens 

kommunikation och samarbetsförmåga. Dessutom ska leken utveckla barnens förmåga till 

fantasi och inlevelse på ett stimulerande sätt.  

 

De viktigaste resultaten som framkom i vår studie var att sandlådan och cykelstigarna var de 

platser som inbjöd barnen till lek. De tydligaste aktiviteterna som barnen ägnade sig åt var 

således att cykla rundor, skapa och bygga i sandlådan samt åka rutschkana. Ett annat viktigt 

resultat var att vi inte fann några avskilda vrår på gården som istället var utformad som en 

överskådlig miljö. Då den aktuella förskolans gård är relativt nyanlagd har inte växtligheten 

vuxit upp ännu. Det som utmärker leken på den undersökta förskolans gård är att den bidrar 

till att det blir svårt för barnen att utveckla långvariga lekar. Förmodligen beror detta på att 

miljön har för många färdiga lekredskap. På gården finns det ingenstans att känna ro och 

ingen plats att gå undan för att inte bli störd av andra eller omgivningen. Vi vågar med 

studiens resultat mena att gårdens utformning kan relateras till barnens sätt att leka där. 

Därmed blir barns lek påverkad av den omgivande miljön. Med anledning av detta anser vi att 

det är viktigt att gården utformas på ett sätt som gynnar barns fantasilek och inte bara utrustas 

med färdiga lekredskap som placeras ut utan tanke. 
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BILAGA A 

Karta över förskolegården 
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BILAGA B 

Frågeschema som svarades på efter observationerna. 

 

• Vad söker barnen upp först? 

• Vad lockas barnen av? 

• Vad används i leken? 

• Hur slutar en lek och hur börjar en annan? 

• Vilka platser är populära? 

• Kan barnen leka ostört? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                         

 


