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Sammanfattning  
Mitt examensarbete handlar om leken i förskolans utomhusmiljö. Syftet är att undersöka vad 

som karaktäriserar förskolans utomhusmiljö, samt hur barnens lek gestaltas. Undersökningen 

bygger på en komparativ studie, där jag jämfört två förskolor. Genom att använda mig av 

observationer med hjälp av videokamera har jag studerat hur utomhusmiljöerna ser ut och hur 

de används i barnens lek. Resultatet visade att trots skillnad i miljöer och förutsättningar hos 

förskolorna, var det inte så tydlig skillnad mellan lekarna. Många av lekarna utgår från 

redskap, men utvecklas genom att barnen tar till sin fantasi. Även naturföremål används av 

barnen och ger dem inspiration. Det som framkommit som viktigt är det sociala samspelet 

som genom leken i utomhusmiljön utvecklas, att indelning av miljön med avskilda platser 

behövs, att den motoriska förmågan får en bra träning i utomhusleken och att både 

traditionella lekredskap och naturliga föremål behövs för att barnen ska få en varierad 

utomhusmiljö som inbjuder till lek.  
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1 Inledning 
Under barns uppväxt har leken en central och viktig roll. Ett av ställena där man kan leka allra 

bäst är utomhus, för där finns mycket att göra och leka med och många bra platser att leka på. 

Jag minns när jag var liten, hur jag och min bästa kompis ofta lekte på lekplatsen som fanns 

bredvid mitt hus, och där ”vår” plats var vid rutschkanan på den stora kullen. Det gick att 

krypa ner halvvägs under rutschkanan, och där låg vi och gömde oss och pratade hemligheter, 

och lyssnade på dem som gick förbi, utan att synas själva. För barn fylls dagarna av lek, som 

ger minnen och erfarenheter. Synen på lek har förändrats genom åren, från att ha varit något 

roligt att fördriva tiden med till att fylla en pedagogisk funktion (Löfdahl, 2004). I läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98) tas sambandet mellan lek och lärande upp, där lekens betydelse för 

just utveckling och lärande hos barnen poängteras. Det framhålls att verksamheten ska 

utmärkas av en medvetenhet kring hur leken används.  

 

I dagens samhälle finns det mycket som konkurrerar om barns tid, exempelvis tv, datorer och 

dataspel, som också är mer stillasittande aktiviteter. Men jag tror att behovet av att vara ute 

och leka också finns idag, och det är viktigt att ta vara på det. När man är på en förskola 

märks det tydligt att barnen behöver och mår bra av att vara ute. Att vara inne en hel dag gör 

att miljön blir instängd och stimmig, så barnen behöver komma ut och få luft och springa av 

sig. Idag går de flesta barn på förskolan, och många av dem spenderar långa dagar där. Därför 

är det viktigt att det på förskolan finns en bra utemiljö, där barnen trivs och kan utvecklas och 

lära sig. När det gäller utomhusmiljön tar läroplanen (Lpfö 98) upp att förskolan har i uppdrag 

att erbjuda en utemiljö som uppmuntrar till och främjar lek. Den säger också att plats ska ges 

för barnen att själva bestämma vad de vill göra, och kunna använda sin fantasi och kreativitet 

även utomhus. Jag har under min utbildning till förskollärare sett förskolor med olika typer av 

utemiljöer. En del har stora gårdar med varierat utseende, skiftande underlag och mycket 

redskap, medan andra är mindre och har färre redskap. Enligt Sandberg (2008) har utemiljöns 

utformning betydelse för utveckling och lärande hos barn genom att den antingen kan inbjuda 

till eller begränsa möjligheterna till lek. Men olika förskolor har olika förutsättningar för 

utomhusmiljöer; t.ex. kan storlek, växtlighet, redskap och antal barn skilja sig åt. Jag undrar 

om leken påverkas av dessa olika förutsättningar, om det är olika lekar beroende på hur 

utemiljön ser ut, till exempel om det finns mycket eller lite redskap. Med tanke på detta är jag 

intresserad av att undersöka leken i utemiljöer, och jag ska därför göra en jämförelse av två 

skilda utemiljöer för att se vad det kan finnas för skillnader.  
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Jag kommer i min undersökning att studera barnens fria lek i utemiljön. Knutsdotter Olofsson 

(2007) beskriver den fria leken som att det är barnen själva bestämmer vad de vill göra. Det är 

inte styrt eller planerat av pedagogerna, men författaren menar att de ska finnas i närheten 

som stöd och kunna hjälpa barnen att vidareutveckla sin lek.  

 

1.1 Syfte 

Jag vill undersöka vilken roll utomhusmiljöns utseende har för leken, om den påverkas av de 

förutsättningarna som respektive förskola har. Jag kommer att beskriva och problematisera 

två utomhusmiljöer, och sedan diskutera hur barnen använder det som miljön erbjuder. Mitt 

syfte med denna studie är därför att undersöka vad som karaktäriserar förskolans 

utomhusmiljö, samt hur barnens lek gestaltas.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag utgår ifrån i min studie är: 

• Hur är två specifika förskolors utomhusmiljöer utformade? 

• Hur används dessa utomhusmiljöer av barnen i deras lek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3    

2 Litteraturgenomgång 
I denna del kommer jag att ta upp forskning och litteratur som är relevant för mitt arbete. 

Avsnittet är uppdelat i två delar, där det första berör leken. För att få förståelse för leken som 

begrepp kommer jag först att gå igenom vad som kännetecknar leken, olika lektyper och 

teorier om lek, för att därefter fokusera på lekens betydelse för lärandet. Den andra delen 

handlar om utemiljön; dess roll i förskolan, utformning och betydelse för utveckling och 

lärande. 

 

2.1 Lek 

2.1.1 Definition av lek 

Nationalencyklopedins (www.ne.se) definition av lek är att det är en verksamhet som sker på 

låtsas, och karaktäriseras av att de som deltar i leken lever sig in i det som pågår, så att de 

glömmer bort allt annat, och att de är överens om att det är en lek. Knutsdotter Olofsson 

(2007), som forskar om lek tar i sin teori om leken upp att en förutsättning för att det är en lek 

är att deltagarna känner sig trygga. Gör de inte det bryts leken. Hennes beskrivning av leken 

är att det är ett motsatsförhållande. Lek är både på riktigt och på låtsas, tiden går både snabbt 

och långsamt och det som händer i leken kan både vara sådant som man själv upplevt och 

känner till, men också sådant man inte upplevt men som man kan göra i leken. Vidare menar 

Knutsdotter Olofsson (Ibid) att det finns olika regler som präglar leken, och för att leken ska 

fortgå måste dessa regler hållas. Reglerna är samförstånd, ömsesidighet och turtagning. 

Samförstånd innebär att de som ingår i leken är överens om att de leker och vad leken handlar 

om, ömsesidighet att leken utvecklas tillsammans; de inblandade accepterar varandra och 

faktorer som ålder och styrka är inte viktiga, och slutligen turtagning som innebär att de som 

leker turas om att bestämma vad som ska ske. Knutsdotter Olofsson (Ibid) refererar till 

Bateson, som i en studie undersökt hur människor kommunicerar med varandra. Enligt 

Bateson är lek en känslomässig inställning och ett sätt att förhålla sig till verkligheten och där 

man talar om när det är lek och inte verklighet. Detta gör man med hjälp av leksignaler, som 

ögonkontakt, samt sätt att tala och agera, t.ex. att föreställa rösten eller säga ”vi låtsas att”.  

 

 

 



  4    

2.1.2 Olika typer av lekar 

Hur leken ser ut varierar, och den kan indelas i olika typer efter vad leken handlar om. 

Knutsdotter Olofsson (2007) talar om den projektiva leken, där barnet låter något annat agera; 

ett föremål som en docka eller en bil får vara mamma eller polis. Det är inte barnet själv som 

är en annan person. Barnet överför sina egna tankar och känslor på föremålet, och genom att 

låta föremålet göra och säga saker får barnet ändå fram vad det tänker och känner. Men det 

blir inte lika personligt och nära; ”det är dockan som säger så, det är inte jag själv”.  

Författaren jämför den projektiva leken med rolleken, och menar att rolleken är mer 

invecklad. Rolleken handlar om att låtsas vara någon annan; att gå in i en roll och vara en 

annan person. Man identifierar sig med rollkaraktären, och beter sig och pratar som den 

personen gör. Rolleken ställer större krav på den som leker, då den utgår från den egna 

personen, och när det är flera personer som deltar i leken är kraven stora på att man förstår 

och kan använda lekreglerna, framför allt samspela med andra. Langlo Jagtöien m.fl. (2002) 

förenar projektiv lek och rollek och benämner lektypen som en fantasilek, som kännetecknas 

av att den som leker går in i leken och låtsas att ett föremål eller de själva är något annat. 

Författarna instämmer med Knutsdotter Olofsson (2007) om kravet på samspel mellan dem 

som leker, och de menar att barnen i en sådan här typ av lek både måste kunna förmedla till 

andra vad de vill, och också kunna tolka andras agerande och uttalande, för att leken ska 

kunna fortgå.  

 

En annan typ av lek är regelleken, som enligt Langlo Jagtöien m.fl. (2002) utgår från 

traditioner och som funnits i flera generationer. Exempel på regellekar är kurragömma, klapp- 

och sånglekar och tafatt-lekar. Utgångspunkten i regellekarna är de regler som de som deltar 

måste acceptera och sedan följa för att leken ska fungera. Regelleken kan förändras beroende 

på vilka regler som deltagarna i leken kommer överens om, och det är vanligt att det går 

mycket tid till att bestämma vad som ska gälla både innan leken och medan den pågår. 

Samspel mellan barnen är därför mycket viktigt. Regelleken kännetecknas också av 

motsättningar, som att leta efter och gömma sig, att fånga och befria och att bygga upp och 

riva ner.  

 

Lek som handlar om olika material kan benämnas konstruktionslek, där barnen genom att 

bygga och forma saker kan uttrycka sin fantasi. Här är naturen ett bra exempel att utgå ifrån, 

med föremål som sand, grenar, sten och snö, och även olika redskap som finns, både inomhus 
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och utomhus som t.ex. klätterställningar och byggklossar och lego (Langlo Jagtöien m.fl., 

2002). Ytterligare en lektyp som Knutsdotter Olofsson (2007) tar upp är bråkleken, som 

innebär att man slåss, jagar varandra och brottas, men på lek. Hon menar att denna typ av lek 

framför allt är viktig för pojkar, genom att det är ett sätt för dem att närma sig och bli vän med 

varandra. I bråkleken handlar det mycket om att uttrycka sina känslor och att känna makt; att 

prova vem som är starkast. Även när barn leker krig handlar det om känslor och makt. I 

bråkleken är det väldigt viktigt att de som deltar kan lekreglerna, det vill säga att de som 

deltar är överens om att det är en lek. Det är viktigt att vara medveten om när den andre inte 

vill längre, att man kan anpassa sin styrka och turas om att vara den som leder. Om inte detta 

fungerar är det lätt att bråkleken övergår till bråk på riktigt. Bråklek som fungerar ger övning i 

att använda kroppen och förstå hur den fungerar.  

 

2.1.3 Teorier om lek 

Löfdahl (2004) ger i sin bok en beskrivning av olika teorier om lek. I västerländska kulturer 

anses lek höra samman med aktiviteter barn ägnar sig åt, som är betydelsefulla för deras 

utveckling. Teorierna om barns lekar började utvecklas då forskare ville få en förklaring till 

varför barn leker, och hur leken uppstår och utvecklas. Forskarna övergick sedan till att bli 

mer inriktade på den fysiska utvecklingen som skedde i leken, där man såg leken som ett sätt 

för barnen att få ge utlopp för sig energi. Nyare teorier har utgått från empiriska 

undersökningar och kan delas upp i två olika perspektiv, där det ena handlar om psykologi 

och biologi och det andra om socialt och kulturellt samspel. Det psykologiska och biologiska 

perspektivet rör barnets beteende, personlighet och utveckling. Vad leken handlar om är inte 

det viktiga, utan hur barnet beter sig när det leker. Leken är ett sätt för barnen att hantera sin 

situation. I det sociala och kulturella perspektivet är det viktigt vad leken handlar om. Barnen 

utgår från gemenskapen, där de tillsammans med andra skapar och utvecklar en egen kultur. I 

leken används de kunskaper, tankar och förebilder barnet har fått. Löfdahl (2004) hänvisar till 

Vygotskij som ansåg att leken var ett sätt för barn att ge utlopp för sin fantasi då de med hjälp 

av fantasin kan förstå erfarenheter och känslor, och där barnet kunde skapa sig mening och 

förståelse. Hon hänvisar även till Piaget som beskriver leken som ett sätt för barnen att 

upprepa vad de brukar göra, och på så sätt bekräfta det man redan kan. Detta kallar Piaget 

assimilation.  
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2.1.4 Lek och lärande 

Löfdahl (2004) menar att synen på barns lekar hänger samman med synen på barn, där båda 

har genomgått en förändring genom åren. Barn är idag betydelsefulla för sin egen skull, och 

den sociala betydelsen anses särskilt viktig. Vilken kunskap barnen tillägnar sig ser olika ut 

för varje enskilt barn, eftersom det beror på vilka intressen och behov barnet har. Det är 

genom ”tillägnande av personlig, social och kulturell kompetens” barn utvecklas (Löfdahl, 

2004, s. 29). De förmågor barn tillägnar sig för att utvecklas hänger samman; t.ex. är den 

sociala, tankemässiga och känslomässiga förmågan beroende av varandra, och bidrar 

tillsammans till barnets utveckling. Författarens utgångspunkt är att barn är sociala deltagare 

och att det är i lek som sker tillsammans med andra som barnen skapar mening och lär sig. Att 

skapa mening och lära sig i leken menas med att få förståelse och betydelse av det 

sammanhang som pågår. Även Johansson & Pramling Samuelsson (2007) menar att barnen i 

sin lek skapar sig mening, där de kan lära sig och utveckla förmågan att fungera och samspela 

med andra.  

 

Leken sågs i början av 1900-talet som en nyttig aktivitet som skiljde sig från arbete, och där 

vuxna inte var delaktiga. Från 1930-talet var leken både något som utvecklade sociala och 

tankemässiga kunskaper, och ett sätt där pedagoger kunde bedöma barnets utveckling. På 

1990-talet ändrades synen, leken är nu en plats som kännetecknas av att barnet lär sig, kan, 

förstår och får mening i ett sammanhang där allt hänger ihop. Leken är ett medel på vägen 

mot att bli en lärande människa. Leken är en gemensam aktivitet, där vad barnen gör, vilka 

föremål och begrepp de använder bildar mening (Löfdahl, 2004).  

 

Lek hänger samman med lärande, eftersom det är många förmågor som med hjälp av leken 

utvecklas hos barnen (Löfdahl, 2004, Knutsdotter Olofsson, 2007). Lek är viktig för 

utvecklingen av språket, genom att man när man leker talar både mer och på ett annat sätt än 

när man inte leker. I leken utvecklar barnet sina tankar och fantasier, när man förklarar för 

andra vad man vill och känner. Detta är också bra för förmågan att berätta, som är viktig när 

man kommer upp i skolåldern. Leken bidrar också till att utveckla en social kompetens, som 

är viktig för att leken ska kunna fungera. Barnen lär sig att fungera tillsammans, att lyssna på 

och förstå hur andra upplever saker och leken ger möjligheter till att öva sig i att ge uttryck 

för sina egna känslor. Barn som inte leker förlorar mycket; de blir mer omogna och okunniga 

när det gäller att uttrycka sina egna känslor, och att förstå andra (Knutsdotter Olofsson, 2007). 
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Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) finns det ett samband mellan lek och 

lärande, men förhållandet mellan dem är komplicerat. Båda kännetecknas av lust, kreativitet, 

möjlighet att välja, kontrollerande samt mål- och meningsskapande. Samtidigt som dessa 

faktorer kan ingå i lek och lärande, är lek och lärande skilda verksamheter. Det är inte alltid 

lek ingår i lärandet och tvärtom. Men de kan ändå ses som varandras förutsättningar.  

 

2.2 Förskolans utomhusmiljö och dess betydelse för leken 

2.2.1 Utevistelse 

Barn idag befinner sig inte ute i samma utsträckning som förr, menar Mårtensson (2004) som 

har studerat den fysiska miljöns betydelse för barns utomhuslek. Barn uppmuntrades förr till 

att vara ute och leka av sig, men idag finns det mycket som påverkar och begränsar 

möjligheterna att vara ute. Sådana faktorer kan vara befolkningsmängd, tidspress, trafik och 

att miljöerna förutom att vara trygga och säkra också ska vara attraktiva. Enligt författaren har 

en förändring skett när det gäller platser ute för barn att leka på. Från England hämtade man 

inspiration och under 1960-talet byggdes det många lekplatser i Sverige, eftersom det ansågs 

vara viktigt att barnen hade platser utomhus där de kunde leka. Under 1970-talet ifrågasattes 

emellertid lekplatserna. Det ansågs att de inte skulle vara underhållande platser, istället 

efterfrågades platser med gemenskap och fokus på skapande lek. Lekplatsen fick också 

betydelsen av en social plats, där barnen kunde mötas. Samtidigt visade det sig att inte bara 

lekplatsen var viktig. Även den omgivande naturmiljön spelade stor roll för utomhusleken. 

Hur miljön ser ut har på senare år blivit allt mer viktig. Lekredskapen spelar en stor roll, men 

från att tidigare ha setts som separata föremål ses redskapen idag som en helhet och en del av 

miljön (Mårtensson, 2004). 

 

2.2.2 Utemiljön som del i verksamheten 

Idag är utevistelsen en del av förskolans verksamhet, och det ses som en självklarhet att man 

är ute varje dag i förskolan (Mårtensson, 2004). Det är viktigt att förskolan har en utemiljö 

som är deras egen, men det finns också behov av platser i omgivningen som kan undersökas 

och som det är möjligt att hämta inspiration ifrån (Ibid). Olsson (2002) har undersökt hur 

lärare använder utemiljöer och skolgårdar i undervisningen. Många lärare ser positivt på att 

använda utemiljön i verksamheten, men Olsson upplever ändå att det finns delade meningar i 
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frågan. De lärare som inte var så positiva hävdade att utevistelse ska innebära fritid och 

avkoppling. Barnen ska göra vad de vill och få tid till fri lek. De ser skolgården som en plats 

för att koppla av ifrån den ordinarie undervisningen. Olsson (2002) framhåller det positiva 

med att använda skolgården som ett medel för undervisning. Hon anser att barnens fria lek 

inte förlorar utan att barnen kan skilja på när det är rast och när det är undervisning, även 

utomhus. Norén-Björn m.fl. (1993) instämmer i resonemanget om att integrera utemiljön som 

en del i verksamheten. De menar att både förskolan och skolan ska använda utemiljön och 

utevistelsen när de planerar sin verksamhet, och att utevistelsen inte får ses som en paus från 

den ordinarie verksamheten.  

 

2.2.3 Små rum – indelning av utemiljön 

När det handlar om utemiljön betonas vikten av att det finns små rum i utemiljön, eller 

hemliga platser. För att det ska vara en bra utemiljö så måste det finnas flera platser som är 

avskilda från varandra. För att barnen ska kunna leka behöver de dessa egna platser, där de 

kan vara ifred; själva eller i mindre grupper. Om det är många barn som ska dela på ett mer 

öppet utrymme är det lätt att de stör varandra i sina lekar (Olsson, 1995 och Norén-Björn 

m.fl., 1993).  Denna uppfattning delas av Sandberg m.fl. (2008), som också anser att det är 

viktigt att det även finns plats för många barn på samma ställe, så att de kan delta i 

gemensamma lekar. Författarna efterfrågar därför en utemiljö som kan förändras, och där 

barnen själva kan påverka miljön efter sina behov. Enligt Mårtensson (2004) är barns lek 

känslig för yttre störningar och kan lätt påverkas negativt, men det gäller speciellt inomhus. 

Utomhusleken däremot är mer tålig mot och öppen för yttre faktorer. Författarens erfarenhet 

är att deltagarna istället hämtar inspiration från sådant som påverkar leken, och att det kan bli 

det som leken kommer att handla om.  

 

2.2.4 Lekredskap  

En del av utemiljön på förskolor består av lekredskap, som gungor, rutschkanor, 

klätterställningar och cyklar, och även lösa föremål som hinkar och spadar. Olsson (1995) 

ifrågasätter de lekredskap som finns på förskolors och skolors utegårdar. Hon anser att 

redskapen fokuserar på funktionen, och att det blir redskapen som styr. Den här typen av 

lekredskap gör utemiljön till en rastplats, där barnens möjlighet till att använda sin fantasi och 

själva bestämma vad de vill göra försvinner. Istället för en miljö med bara lekredskap 
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efterfrågar hon natursköna platser som talar till flera sinnen, där det finns något oväntat som 

ger upplevelser och där barnen kan känna att det är barnens egen plats. Hon vill se skolgården 

som en resurs, och inte som en rastplats. Samtidigt nämner Norén-Björn m.fl. (1993) att de 

traditionella lekredskapen fyller en viktig funktion för barnens utveckling. Författarna menar 

att redskap som gungor, snurredskap och rutschkanor har stor betydelse för utvecklingen av 

barnens motoriska förmåga. Sandberg m.fl. (2008) anser att en kompromiss är att föredra. För 

att barnen ska utvecklas behöver utemiljön dels vara utrustad med lekredskap som gungor och 

rutschkanor, men det måste också finnas öppna platser utan färdiga redskap. Dessa platser 

inspirerar barnens fantasi på ett annat sätt, när de själva kan bestämma hur de vill använda 

miljön och vad de vill göra där.  

 

2.2.5 Utemiljön ska ge trygghet och utmaningar 

En aspekt som återkommer och framträder som viktigt angående utemiljön på förskolor och 

skolor är att utemiljön ska vara utformad så att den ger barnen trygghet, men det ska också 

finnas utmaningar. Norén-Björn m.fl. (1993) anser att barnen behöver miljöer med saker att 

upptäcka och undersöka, som inspirerar och utmanar dem, och det är då de kan lära sig och 

utvecklas. Men samtidigt krävs en trygghet för att kunna ägna sig åt leken. Därför menar 

författarna att de vuxna ska finnas i närheten men ändå utanför barnens aktiviteter. De menar 

vidare att det är viktigt att tänka på åldersskillnaden; det måste finnas platser både för de allra 

yngsta barnen som är anpassade för deras nivå, men även mer utmanande platser, som träd att 

klättra i, för de äldre. Om aktiviteterna på utegården är alltför intensiva finns det en risk för att 

de yngre barnen ställer sig utanför och bara observerar de äldre, istället för att delta själva 

(Mårtensson, 2004).   

 

2.2.6 Lärande i utemiljön  

Utemiljön har betydelse för barns utveckling och lärande genom att den fysiskt, psykiskt och 

socialt påverkar barnen (Olsson, 1995). Barnen påverkas fysiskt i utemiljön när de använder 

kroppen och rör sig mycket, t.ex. genom att springa, hoppa och klättra. Den psykiska 

påverkan får barnen genom att de i utemiljön får möjlighet att använda sina olika sinnen; syn, 

hörsel, lukt, smak och känsel, så att de kan använda hela sin kropp. Detta kan de om det är en 

miljö som både inspirerar och utmanar dem. I utemiljön får barnen möjlighet att utveckla sin 

sociala förmåga, genom att samspela med andra, ta hänsyn till varandra och samsas om 
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utrymme och redskap (Ibid). Även Sandberg m.fl. (2008) ser utemiljön som en plats där den 

sociala förmågan utvecklas. Barnen lär sig hur de kan få med andra i sin lek och få dem 

intresserade och engagerade. De lär sig också hur de ska prata med varandra och hur man får 

kamrater samt att man ska visa varandra hänsyn och hålla sams. Utomhusleken inspireras och 

utvecklas av samspelet mellan barnen och samspelet med den fysiska miljön (Mårtensson, 

2004). I Mårtenssons avhandling (Ibid) urskiljs två tydliga aspekter som möts när det gäller 

förskolans utemiljö; den sociala miljön och de lekfulla sammanhang som bildas i den fysiska 

miljön. Detta har varit tydligt i de lekar författaren sett, där barnen växlar mellan tid med 

fokus på socialt samspel, och tid som består av stor fysisk aktivitet. Möjligheter till att kunna 

röra sig fritt och ha närhet till fysisk miljö spelar roll för barnens förmåga att kunna uttrycka 

sig.  

 

När det gäller utemiljön är de öppna ytorna viktiga för den motoriska förmågan, menar 

Sandberg m.fl. (2008). När det finns möjligheter att röra sig mycket och springa, hoppa och 

klättra sker en utveckling av motoriska förmågor som att kunna använda musklerna, balansen 

och koordinationen. Enligt Langlo Jagtöien m.fl. (2002) har den motoriska utvecklingen en 

betydelsefull roll eftersom den också hör samman och påverkar utvecklingen inom andra 

områden, som inlärning, samt känslomässig- och social utveckling. Författarna betonar därför 

vikten av att ge barn möjligheter att öva sin motoriska förmåga, t.ex. genom fysisk aktivitet 

ute. Det är dock inte alla barn som trivs och hittar sin plats i utemiljön, något som Mårtensson 

(2004) lagt märke till i sin studie. Detta har varit tydligast i de fysiska aktiviteterna med 

mycket rörelser, där en del blir avvaktande och istället går till pedagogerna eller till en egen, 

lugnare plats.  
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3 Metod 
Metoddelen inleds med en beskrivning av de förskolor jag studerat. Det följs av motivering av 

mitt metodval samt vad metoden innebär, med fördelar och nackdelar. Sedan tar jag upp hur 

jag genomfört undersökningen, och hur materialet har bearbetats. Därefter kommer etiska 

riktlinjer, tillförlitlighet och avslutningsvis undersökningens didaktiska relevans.  

 

3.1 Urval 

Mitt arbete är upplagt som en komparativ studie, där jag ska jämföra två förskolors 

utomhusmiljöer och hur leken gestaltas i dessa. Förskolorna tillhör en kommun i södra 

Sverige. Jag har medvetet valt dessa två där jag tidigare har haft verksamhetsförlagd 

utbildning och vikarierat, och eftersom de har helt skilda utomhusmiljöer. Nackdelen med att 

känna till observationsplatsen och deltagarna är att forskaren kan påverkas av relationen till 

dem som studeras. I mitt fall tyckte jag att det snarare var en fördel med att känna barn och 

personal, med tanke på att jag skulle använda videofilmning som datainsamlingsmetod vilket 

kan vara känsligt för både deltagare och föräldrar. Både förskolornas och barnens namn är 

fingerade. Förskola 1 består av fem avdelningar; där finns 84 barn och 18 pedagoger. 

Förskolan har en hälsofrämjande inriktning, där daglig rörelse och utomhusvistelse är en del 

av verksamheten. Med barnen som är 3-5 år är personalen ute varje eftermiddag, ungefär 2 

timmar, och med de yngre är man ute på förmiddagen. Förskola 2 består av en avdelning med 

29 barn och 6 pedagoger. På den här förskolan är de också ute varje dag, antingen på 

förmiddagen eller på eftermiddagen.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett via observationer, som enligt Patel & Davidson (2003) är en 

vetenskaplig teknik för att få information, som är lämplig att använda när man vill undersöka 

naturliga situationer medan de pågår. Vid användning av observationer som data-

insamlingsmetod kan forskaren antingen använda sig av enbart det, eller kombinera det med 

en annan metod som t.ex. intervju eller enkät. Författarna (Ibid) menar vidare att vid 

observationer behöver inte deltagarna besvara någonting eller göra något medvetet, som är 

fallet i intervjuer och enkäter. För små barn som har begränsad förmåga att kommunicera med 

språket är observationer den bästa metoden att använda. Observationer ställer heller inte så 
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stora krav på tid och aktivitet från dem som deltar. Eftersom jag ville studera hur barnen 

använde miljön var observationer det bästa sättet att göra min undersökning på. Bell (2006) 

jämför med intervjuer och menar att det man får ut av dem är människors uppfattningar om 

vad som sker, medan man i observationer får fram vad som verkligen sker. Nackdelar med 

observationer är att det krävs speciell utrustning och tar mycket tid att gå igenom materialet. 

En annan nackdel är hur man ska bete sig för att i observationerna få fram ett representativt 

urval och beteenden som inte är arrangerade (Patel & Davidson, 2003). Under mina 

observationer har jag tänkt på att filma olika lekar som pågick, och att försöka att inte påverka 

barnen med min närvaro. Det är viktigt att vara saklig vid observationer. Det som sker kan 

uppfattas på olika sätt, och det gäller att inte lägga in sina egna tankar och värderingar vid 

observationer (Bell, 2006). För att undvika detta har jag först beskrivit vad som skett, och 

därefter gjort en analys där mina egna tankar finns.  

 

Patel & Davidson (2003) och Bell (2006) tar upp två olika sorters observationer: strukturerad 

och ostrukturerad. Oavsett vilken som väljs krävs det att observatören är förberedd och har 

klart för sig vad det är som ska studeras. Den strukturerade observationen har ett detaljerat 

syfte där det är självklart vad som ska studeras i observationen, och det används ofta ett 

observationsschema där man kan markera vad som sker i t.ex. en checklista eller tabell. Jag 

har i denna studie genomfört en ostrukturerad observation, som används när man vill kunna få 

fram maximalt med material om det ämne man vill undersöka. Här används inget 

observationsschema, utan man registrerar det man ser och skriver en redogörelse av det (Patel 

& Davidson, 2003).  När man observerar finns det två sätt att agera: deltagande eller icke 

deltagande observatör. Jag har valt att vara icke deltagande, eftersom jag inte har velat 

påverka utan endast studera vad som sker när barnen själva bestämmer. I båda fallen finns 

risken att observatören stör det normala beteendet hos de som observeras, men det är betydligt 

större risk för detta om observatören är deltagande eftersom det då inte är lika klart vilken roll 

den som utför observationen har (Ibid). Resultatet av mina observationer kommer sedan att 

diskuteras i förhållande till forskning om ämnena lek och utomhusmiljö. 

 

3.3 Genomförande 

Jag har genomfört observationerna vid två tillfällen på varje förskola, sammanlagt ungefär 

fyra timmar, en timme vid varje tillfälle. Min utgångspunkt vid observationerna var att jag 

tittade på vad som fanns på utegården och hur barnen använde det i sin lek. Observationerna 
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registrerades med hjälp av videokamera, där den största fördelen är att betydligt mer kan 

uppfattas, jämfört med att anteckna med penna och papper. Exempel på vad som kan ses med 

hjälp av videokameran är röster, ögonkontakt, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ytterligare en 

viktig fördel med videoobservation är att det är lättare att gå tillbaka och studera materialet 

flera gånger, vilket underlättar vid analysen. Det observatören måste vara klar över är vad det 

är som ska undersökas och sedan följa detta, så man inte får ett material med något annat än 

vad som är tänkt att studera (Pramling Samuelsson och Lindahl, 1999). En risk vid 

observationer, även med videokamera, är att forskaren genom att observera på olika sätt 

påverkar deltagarna (Patel & Davidson, 2003 och Denscombe, 2004). Jag upplevde detta som 

svårt, eftersom jag vid vissa tillfällen när jag observerade märkte att min närvaro påverkade 

en del av barnen, och därmed störde deras lek. De flesta märkte inte av eller ignorerade mig, 

men några var mycket medvetna om att jag observerade dem. Som forskare bör man därför 

agera så att man så lite som möjligt stör den normala verksamheten (Denscombe, 2004). 

Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) menar att det är i början som barnen är intresserade 

av kameran och den som filmar, men det avtar efter en tid, och barnen reagerar inte över 

filmaren. Att jag tidigare varit på förskolorna, och kände en stor del av barnen tror jag 

påverkade dem positivt, och efter en stund glömde de bort att jag var där. Det är troligt att de 

såg mig som en av personalen, som skulle titta till dem. 

 

Jag hade med förskolornas pedagoger kommit överens om när jag kunde komma och 

genomföra mina observationer. Jag observerade de barn som var ute vid de tillfällen jag var 

där, jag visste inte i förväg hur många barn som var ute. Min målsättning var att studera 

händelser och beskriva dem, oberoende av vilka som var med (Johansson & Svedner, 2004). 

Antalet barn som observerades varierade därför. På förskola 1 var det vid det första tillfället 

25 barn ute, och 6 pedagoger, och vid det andra 29 barn och 6 pedagoger närvarande. På 

förskola 2 var det 11 barn och 3 pedagoger närvarande vid det första tillfället, och 10 barn och 

1 pedagog vid det andra.  När jag startade mina observationer var en del av barnen ute, medan 

andra var på väg ut. Tillvägagångssättet var detsamma under alla fyra observationstillfällen, 

jag började med att gå runt på området och filma miljön. Därefter inriktade jag mig på 

barnens lek, där jag först filmade ett större område för att se hur miljön användes och vad 

barnen ägnade sig åt. Vissa situationer har därefter filmats mer ingående och närmare, då jag 

ställt mig en bit ifrån och använt kamerans zoomningsfunktion, för att inte komma för nära 

och på så sätt störa barnen, men ändå kunna följa vad de gör och säger. Under tiden jag 

observerade har jag förflyttat mig på området.  
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3.4 Databearbetning 

Enligt Nylén (2005) måste empiriska data som forskaren samlat in i sin undersökning 

bearbeta. Eftersom det inte är möjligt att ta med allt så får forskaren välja ut det som är 

intressant och utgå ifrån vad det är för syfte med undersökningen. När jag genomfört mina 

observationer har jag studerat videomaterialet ett antal gånger och fört anteckningar över vad 

jag sett. Inledningsvis har jag tittat på hur utomhusmiljön ser ut på de båda förskolorna, för att 

få en övergripande beskrivning. Därefter har jag studerat de leksituationer som jag observerat, 

där jag först gjort en övergripande beskrivning av vad det är för lekar som barnen ägnat sig åt. 

Sedan har jag valt ut ett antal situationer, två på varje förskola, och studerat dem mer 

ingående. När jag har valt ut dessa situationer har jag försökt göra ett representativt urval, 

med tanke på vad barnen ägnar sig åt. Jag har velat visa på en variation av olika miljöer som 

var i fokus och olika typer av lekar; både lek med redskap och fantasilekar. I situationerna är 

det också blandat när det gäller pojkar och flickor, ålder och antal deltagare i lekarna. Jag har 

också valt dessa situationer eftersom de består av lite längre sekvenser, som har ett innehåll 

som går att beskriva och analysera. I min diskussion kommer även de övergripande 

beskrivningarna av observationerna att finnas med. 

 

3.5 Etik 

Vetenskapsrådet (www.vr.se) tar upp de etiska riktlinjer som finns inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning, och som utgörs av fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

de medverkande ska informeras om syftet med forskningen, att medverkan är frivillig och att 

medverkan kan avbrytas när man vill. Förskolornas personal har informerats och gett sitt 

medgivande till att jag genomförde min undersökning hos dem, och att jag skulle använda 

mig av videoobservationer. Eftersom min undersökning rör sig om små barn, har barnens 

föräldrar fått ansvara för om barnet fick delta eller inte. Jag berättade för barnen att jag skulle 

filma medan de lekte. Samtyckeskravet innebär att de som deltar har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. När det handlar om barn som är under 15 år ska samtycke ges av 

föräldrar eller vårdnadshavare. Efter att ha informerat personalen på de båda förskolorna om 

detta fick jag deras medgivande till att lämna ut skriftlig information till föräldrarna, till 

samtliga barn på förskolorna. Jag berättade där om vad mitt arbete skulle handla om och vad 

jag skulle studera, och anledningen till att jag ville videofilma. Jag uppgav att varken barnens 
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eller förskolornas namn skulle anges i mitt arbete, och att filmerna inte skulle visas för någon 

annan än mig och förstöras efter arbetets slut. Föräldrarna fick på lappen kryssa i om de gav 

sitt samtycke till att barnet fick observeras eller inte, samt skriva sin namnteckning. 

Personalen på förskolorna var positiva och hjälpsamma med att samla in och i vissa fall 

påminna föräldrarna om lapparna. På förskola 1 fick jag in 73 svar av 85 tillfrågade, varav en 

inte gav sitt samtycke. På förskola 2 fick jag in 19 svar av totalt 29, även här var det en som 

inte gav samtycke. En förälder som inte gav sitt samtycke ifrågasatte hos personalen om man 

kunde göra på detta sätt utan att några barn pekades ut eller särbehandlades, och kontaktade 

sedan ansvarig för examensarbetena på Högskolan. Efter att jag fick information om detta 

från min handledare kom jag överens med förskolans personal hur jag skulle göra när jag 

filmade; vid ett tillfälle gick en pedagog iväg på promenad med några barn, och vid det andra 

var det några barn som inte var ute under tiden jag observerade. Jag informerade också 

förskolans rektor, som inte hade några invändningar. Protesten var endast att betrakta som ett 

nej till att filma just det barnet. Detta visar hur känsligt det kan vara med videofilmning, och 

hur viktigt det är att vara tydlig med vad man ska göra, hur och varför. De barn vars föräldrar 

inte gett sitt samtycke eller fyllt i lappen har inte filmats.  

 

Det tredje kravet handlar om konfidentialitet, och innebär att de medverkande förblir 

anonyma, och att uppgifter om de medverkande ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Mina observationer rör inte etiskt känsliga uppgifter, och är inte så detaljerade att det 

går att identifiera barnen, detta är inte heller mitt syfte. Nyttjandekravet innebär att materialet 

som insamlats som rör personer endast får användas i forskningssyfte. Föräldrar och 

pedagoger informerades om att videofilmningen var ett sätt för mig att underlätta skrivandet, 

att det filmade materialet endast ska ses av mig och sedan förstöras.  

 

3.6 Tillförlitlighet och didaktisk relevans 

Validitet är ett sätt att granska att forskaren tar upp det som den hade för avsikt att undersöka 

(Johansson & Svedner, 2001).  För att uppnå detta har jag under hela arbetes gång haft mitt 

syfte och mina frågeställningar som utgångspunkt. Reliabilitet innebär att forskarens 

noggrannhet vid insamling av materialet granskas (Ibid). Jag har tidigare i detta avsnitt noga 

redovisat hur jag gått tillväga när jag genomfört min undersökning. Alla observationstillfällen 

har gått till på samma sätt. Enligt Patel & Davidson (2003) bidrar videoinspelningar till ökad 

reliabilitet, eftersom det då är möjligt att studera materialet flera gånger för att vara säker på 
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att det uppfattats rätt. Eftersom det är ett begränsat antal förskolor och leksituationer som 

undersökts är det svårt att dra några större generella slutsatser. Resultatet får ses som två 

förskolors utomhusmiljöer med ett antal olika leksituationer.  

 

Den didaktiska relevansen utgörs i denna studie av att lek och utomhusvistelse är viktiga delar 

i förskolans verksamhet och vardag. Verksamheten utgår ifrån läroplanen för förskolan, där 

leken ses som ett pedagogiskt verktyg. Den betonar sambandet mellan lek och lärande, och 

dess betydelse för barns utveckling. Förskolan har enligt läroplanen också i uppdrag att 

erbjuda en utemiljö som uppmuntrar och främjar till lek, där barnen utomhus ska kunna 

använda sin fantasi och kreativitet och själva bestämma vad de vill göra. För att kunna 

erbjuda en miljö som uppfyller läroplanens riktlinjer är det viktigt att studera miljön och hur 

den används av barnen i deras lekar. Hur miljön ser ut och vad som finns där kan påverka 

leken, t.ex. vilka lekredskap som finns och hur stor yta det är. Miljön kan också bidra till 

lärandet genom leken, som utveckling av motorisk och social förmåga. Eftersom alla 

förskolor har skilda förutsättningar, är det intressant att studera hur det förhåller sig med lek 

och utomhusvistelse i olika miljöer.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa vad jag sett under mina observationer. Avsnittet är 

indelat i två delar, där jag först tar upp förskola 1 och sedan förskola 2. Under varje förskola 

kommer det inledningsvis en miljöbeskrivning och analys av den. Därefter kommer en 

övergripande beskrivning av vad barnen ägnat sig åt under tiden för min observation. Det följs 

av djupare beskrivning och analys av de utvalda leksituationerna.  

 

4.1 Förskola 1 

4.1.1 Miljöbeskrivning  

Den här förskolans utemiljö består av en stor gård, med olika underlag. Det finns många träd 

och buskar och en mängd olika redskap. Förskolan är centrerad på gården. Runt hela gården 

finns ett staket som avgränsar området, med grindar. Utemiljön består av ett varierat underlag. 

Runt byggnaden är det asfalt. Det finns en stor gräsmatta och en gräskulle. På båda sidor om 

byggnaden finns områden med sand, ett stort område på den ena sidan och ett lite mindre 

område på den andra. Förutom sand finns också gräs och grusgångar.  Runt hela området, 

längs med staketet finns buskar och träd. I en del av området finns det också träd och buskar 

på en gräsplätt, med grusgångar omkring. I en hörna av gräsmattan finns buskar planterade 

som en fyrkant, med en öppning där det blir som ett rum. Det finns två träskjul på gården, 

även dessa står på varsin sida om byggnaden. I dessa förvaras redskap som cyklar, bord, stolar 

och liknande. I det stora sandområdet finns ett bord och en bänk av trä. Ett bord med bänkar 

står också på asfalten en bit ifrån, bredvid en cirkel av buskar. Utanför en av avdelningarna 

finns det ett träd med träbänkar runt om detta träd. På det mindre gräsområdet med 

grusgångar ligger det två stora stockar som man kan klättra på, och även några mindre 

trädstammar.  

 

På gården finns också en mängd lekredskap. Där är tre olika gungställningar, en med fyra 

gungor som är inom ett staket, och två ställningar med två gungor på varje, som står på olika 

delar av gården. Det finns också två olika sandlådor, även dessa på olika sidor om byggnaden. 

Den ene är en mindre fyrkantig sandlåda. Den andra är betydligt större och utanför denna 

sandlåda finns det också sand. Bredvid båda sandlådorna finns det trälådor med redskap som 

spadar och hinkar. I sandområdet, där den stora sandlådan finns, står också en stor båt av trä. 

Hälften av båten har en andra våning, där barnen kan klättra upp med hjälp av en stege på ena 
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sidan, och på den andra sidan finns en rutschkana. I mitten av båten finns en stolpe, som man 

när man står där uppe kan åka ner för. Båten har också två runda hål på sidorna, där det är 

möjligt att gå in och ut. 

 

Även på den andra sidan av gården finns det en ställning som har en större rutschkana, och 

denna ställning har också en stege att klättra upp för. På den stora gräsmattan finns det två 

fotbollsmål. Gräskullen har en stor, lång rutschkana med en trappa bredvid. Nedanför 

rutschkanan finns det sand, och där står också ett trekantigt ”hus” i trä, med ett tak som går 

ner till marken och öppningar på båda sidor. Det finns även sådana här trähus på en annan 

plats på gården, men dessa har bara en öppning och är betydligt större. På gården finns det 

också två mindre gungredskap, där det på den ena finns plats för två barn och på den andra 

plats för fyra. Övriga leksaker som finns är en mängd cyklar, en del med släp, dockvagnar, 

spadar, hinkar och bollar.  

 

4.1.2 Analys av miljöbeskrivning 

Förskolan har en stor yta till sin utemiljö, vilket beror på att förskolan har flera avdelningar 

och många barn som ska få plats. Miljön präglas av olika underlag, som asfalt, gräs och sand, 

som ger en varierad miljö med olika möjligheter. Barnen ska kunna cykla, springa, spela 

fotboll och gräva i sanden. Det finns en hel del växtlighet, t.ex. buskar runt hela gården som 

inramar den och visar att detta är förskolans område. De skymmer också för insyn, och barnen 

kan leka utan att känna sig uttittade. De kan gömma sig i buskarna och leka hemliga lekar. 

Det finns också många träd, som inbjuder till att klättra i. Växtligheten gör att det ser 

inbjudande och trevligt ut, och inbjuder till sinnesupplevelser. Naturen är också ett bra sätt att 

visa årstiderna för barnen och hur växterna förändras under året. På gården finns det blandat 

stora öppna ytor, som gräsmattan, med mindre sådana. Det finns en stor mängd med 

lekredskap på förskolans utegård. Leksakerna talar om vad barnen ska göra; på gräsmattan 

ska ni spela fotboll, på gungorna ska man gunga, på rutschkanan åka, i sanden ska man gräva. 

Det finns väldigt många cyklar på den här förskolan, som många lekar kretsar kring. Eftersom 

det finns asfalt runt hela gården kan barnen cykla på hela området. Det finns så många saker 

för att barnen ska ha något att göra och tycka att det är roligt att vara ute och leka. Att det är 

så varierat underlag och finns så mycket olika redskap tyder på att man vill tillgodose allas 

behov: det ska finnas något för alla på denna gård. Jag upplever det som att barnen utnyttjar 

hela gården. De är alltid utspridda på denna stora yta. Det kan bero på att det finns ingångar 
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till avdelningarna på alla sidor, vilket gör att det blir naturligt att använda hela miljön. Det 

stora antalet barn (84 stycken) spelar också in; de får inte plats att vara på samma ställe utan 

måste sprida ut sig över hela området. Hur området ser ut gör också att det blir mycket 

förflyttning över gården, eftersom barnen varierar sig och leker en stund på varje plats. 

Miljöns utformning bestämmer vad barnen ska göra på de olika platserna. På ett ställe åker 

man rutschkana och på ett annat gungar man. Barnens lekar kretsar främst kring redskapen. 

Jag har inte sett så mycket fantasilekar där de lekt på annat sätt.  

 

Miljön innehåller många platser som är lite avskilda från de andra, där barnen kan vara ifred 

och leka för sig själva. Det som miljön framför allt framkallar är användning av motoriken. 

Det är mycket som handlar om att klättra, hoppa, springa och cykla. Den stora båten som 

finns på ena sidan är mycket framträdande. Den är tänkt som en plats att leka på, både att öva 

motorik och klättra upp för stege och åka ner för metallstång och rutschkana. Dessutom är den 

tänkt att vara på markplan där man kan ha båten som ett hus att bo i, och gräva i sanden. Det 

finns många platser som är anpassade efter barnens ålder, exempelvis båten som har en 

mindre rutschkana än den stora som finns på kullen. Här kan de yngsta barnen dock inte leka 

utan att ha hjälp av en vuxen, eftersom det är en stege att klättra upp för. Ställningen på den 

andra sidan med rutschkanan är lite bättre anpassad för yngre barn, då den inte är lika hög och 

har lite större plats där uppe att röra sig på. Det finns kanter på alla sidor utom där man 

klättrar upp. Det finns också många gungor på gården, både för stora barn och 

småbarnsgungor. På gården finns det ett antal bord och bänkar, som kan vara en samlingsplats 

där man kan sitta och äta frukt vid, eller läsa och spela spel på sommaren. 

 

4.1.3 Övergripande beskrivning av observationerna 

De leksituationer som barnen ägnar sig åt under mina observationer rör sig på den här 

förskolan mycket om cyklar. Det finns ett stort antal cyklar, både med och utan släp, och 

eftersom det finns asfalt runt hela byggnaden, utnyttjas hela området som cykelbana. 

Gungorna används mycket, och det finns för det mesta pedagoger med som hjälper till att ge 

fart på de mindre barnen som inte kan ta fart själva. Barnen åker rutschkana, kastar bollar till 

varandra och klättrar upp och ner för trähusen och trädstammarna. Några är inne i buskarna 

som finns längs staketet. Det är flera barn, endast pojkar, som går och springer runt med 

pinnar i händerna, som de plockat upp från marken. Sandlådan används också mycket. Barnen 

gräver och bakar sandkakor. Några barn springer runt på den stora gräsmattan och jagar 
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varandra, där en var polis. Som tidigare nämnts utnyttjar barnen hela gården och förflyttar sig 

mycket. Även pedagogerna cirkulerar mycket på området.  

 

4.1.4 Pinn-fäktning 

Platsen för denna situation är de två trähusen som står på gräsmattan, där det också finns träd, 

buskar och ett antal trädstammar som ligger på marken. Det ligger också mycket grenar och 

löv på marken. Närvarande är fyra pojkar i femårsåldern. Det finns inga andra barn i närheten, 

inte heller någon personal. Jag står en bit ifrån. Två av pojkarna (Adam och Björn) sitter uppe 

på taket, medan de andra två (Conny och David) står nedanför. Conny plockar upp en pinne 

från marken, och David plockar upp en stor, lång gren. Han håller upp grenen mot pojkarna 

på taket, och ger den till Adam. Därefter plockar David upp en gren till, som är lite kortare, 

och ropar ”Ha, ha jag har ett vapen”. Adam och David börjar fäktas med sina grenar, David 

upprepar ”Jag har ett vapen”. Under tiden går Conny in i huset, samtidigt säger han högt ”In i 

huset”. Han ställer sig vid öppningen och håller upp sin pinne mot de två som fäktas, men 

ignoreras av dem. Han går ut från huset och hämtar en längre pinne på marken, och ska börja 

fäktas han med. Han snubblar och lägger sig på marken, men reser sig sedan och springer till 

det andra huset, som står snett bakom det pojkarna sitter på. Adam och David slutar fäktas när 

David släpper sin gren och flyttar sig bakom huset. Under tiden har Björn suttit på taket och 

plockat med en pinne han har i händerna, och tittar på de andra. Han tittar även en del på mig, 

och är medveten om min närvaro vilket de andra tre inte reagerar på. Conny börjar slå med 

sina pinnar på huset. Han verkar låtsas att han blir träffad av något, slänger sig mot huset och 

glider ner med ryggen mot huset. Han sätter sig ner och lutar på huvudet och ser ut att agera 

död. Sedan reser han sig upp. Adam som sitter på taket skriker ”Spring! Bazookas!” och är på 

väg att glida ner från taket. Då pekar Björn med sin pinne mot Adam och gör ett väsljud. 

Adam tar handen mot pinnen och försöker få bort den. Björn slutar peka med pinnen. 

Pojkarna pratar inte under tiden. David som befinner sig på marken tar upp en sten och kastar 

mot huset, men får ingen reaktion från de andra. Han klättrar upp på det andra taket. Björn tar 

sats och hoppar ner från taket, och klättrar upp på det andra. Även Conny klättrar upp och 

sätter sig på taket. Adam glider ner från sitt tak och tar sats för att komma upp på samma tak 

som de andra sitter på, men han misslyckas. Han gör ett nytt försök, och får då tag i Connys 

fot. Conny säger ”Nej, sluta”. Adam fortsätter och Conny skriker då ”Jag kan slå mig!”. Nu 

släpper Adam taget. Han gör ännu ett försök att ta sig upp, och försöker nu få tag i Björns fot, 

men då drar alla tre upp sina ben. Conny och David glider ner från taket, och vid nästa försök 



  21    

tar sig Adam upp. Sedan glider Björn och Adam också ner, och Björn ropar ”Kom alla mina 

kompisar” och springer mot en stor trädstam en bit ifrån. De andra följer efter. Pojkarna börjar 

klättra upp och hoppa ner från stammen, och de plockar upp grenar från marken och fortsätter 

att fäktas med varandra. Björn ropar ”Vi har fullt med vapen”. Därefter avslutas leken, och de 

springer iväg.  

 

4.1.5 Analys av situationen  

Pojkarna har här hittat en egen plats där de kan leka ifred, vilket verkar vara viktigt för dem. 

De blir inte störda av något, det är inga andra barn, eller pedagoger, som befinner sig i 

närheten. En av pojkarna är dock till en början väldigt medveten om min närvaro och att jag 

står och filmar dem, vilket gör att han agerar avvaktande. Detta påverkas inte de övriga tre av 

alls. Det gör det svårt för mig som observatör, eftersom jag upplevde det som att jag störde 

och hämmade den här pojken i sin lek. Detta varade bara i början av leken, och han glömde 

snart bort min närvaro och deltog aktivt.  

 

Valet av lek tror jag beror på att de hittar pinnarna och grenarna, och kommer på att de kan 

leka med dem. Platsen där pinnarna ligger lämpar sig väl för den här typen av lek, eftersom 

husen kan bli en del av leken och utveckla den. Barnen kan klättra på husen, gömma sig i och 

bakom dem.  Pojkarna utnyttjar platsen och rör sig omkring den, och förflyttar sig runt ytan. 

De använder de fasta lekredskap som finns på platsen, som husen och trädstammarna de 

klättrar och hoppar på, och också de lösa naturföremål som finns på marken, som grenar och 

pinnar. Det är dessa grenar och pinnar som ger dem idén till leken. Barnen tar tillvara på det 

som lämnats kvar och skapar en lek av det. De använder sin fantasi och låtsas att pinnarna är 

svärd. Fäktning och vapen är det som står i fokus för leken och verkar vara något som 

intresserar pojkarna just nu. Leken präglas av mycket klättring upp och ner för hustaken, som 

är bra för utvecklingen av motoriken. Även om husen främst är tänkta att vara inne och leka 

hushåll i, eller att ta skydd under vid dåligt väder, så inbjuder de till att klättras på eftersom de 

inte är så höga och har tak med ribbor som gör det möjligt att klättra upp. En av pojkarna får 

göra flera försök innan han kommer upp på taket, men han lyckas till slut när han kommer på 

tekniken, och har därmed övat på sin motoriska förmåga.  

 

Pojkarnas lek är en typ av bråklek (Knutsdotter Olofsson, 2007), som delvis går ut på att leka 

krig där de fäktas med vapen mot varandra. I dessa lekar om bråk och krig är det känslor och 
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maktförhållande som sätts i fokus. Särskilt Conny använder leken till att få kontakt med de 

andra. I början leker han en del för sig själv bredvid de andra, men han möts då inte av någon 

reaktion av de andra. Först när han klättrar upp på taket till de andra två känns det som att han 

kommer in i det, men då är det istället Adam som blir utanför, när han inte kommer upp på 

taket. När pojkarna fäktas prövar de sin styrka mot varandra, och de använder också sin kropp 

i denna fysiska lek. Conny är till en början helt inne i sin egen lek, när han agerar som att han 

fäktas med någon osynlig och blir träffad och dör. Leken gestaltar något som barnen själva 

inte har varit med om; att fäktas med vapen och kriga med varandra, men det är något de kan 

uppleva i leken. Det finns tillfällen under situationen som hade kunnat sluta i konflikter, som 

draget i foten och pekandet av pinnen. Pojkarna testar varandra här, och undersöker vad som 

går att göra och vad som tolereras av de andra, men det går inte så långt att det blir konflikter, 

eftersom pojkarna respekterar varandra, och lyssnar och följer de andras åsikter, vilket är en 

viktig del av leken. Samspelet mellan pojkarna varierar dock. Det finns tillfällen där de inte 

visar intresse för varandra, eller ger någon respons, som när en av dem kastar en sten mot de 

andra för att få till en reaktion. Men andra gånger samspelar de, som när Björn förflyttar 

gruppen från husen till trädstammarna genom att markera att de är en grupp, ”alla mina 

kompisar”, och att de har ett gemensamt mål. I viss mån turas de också om att ta initiativ och 

leda, detta märks tydligt på Björn som först är avvaktande men sedan kommer in i leken och 

leder de andra till andra platser. Pojkarna är införstådda med vad de gör, nämligen att fäktas 

med vapen. Under leksituationen är språket inte så framträdande; pojkarna kommunicerar inte 

speciellt mycket med varandra. När de gör det är det för att förtydliga för varandra, sina 

tankar och känslor.  

 

4.1.6 Hajar på rutschkanan 

Leken utspelar sig på rutschkanan som finns på den stora gräskullen. Nedanför finns sand. 

Det är fyra barn inblandade, två flickor (Marie och Lisa) och två pojkar (Anton och Bosse). 

Lisa är i treårsåldern, de andra barnen är i femårsåldern. På rutschkanans ena sida finns en 

trappa med räcke, och mitt emellan finns grus. Anton har krupit under trappräcket och satt sig 

där, medan de andra tre åker ner för rutschkanan, går upp för trappan och åker ner igen. Bosse 

sitter uppe på rutschkanan och håller sig i kanten. Samtidigt som han börjar åka ner skriker 

han ”Hjälp, hjälp!”. Marie lägger sig på mage längst upp på kanten och säger ”Det är hajar”. 

Lisa som står i trappan säger då ”Jag är hajen”. Bosse åker ner för rutschkanan och säger 

”Nej, jag är hajen!” Därefter sätter han sig i sanden nedanför och ger ett ylande ljud ifrån sig. 
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Anton går ner för trappan och säger ”Jag är med haj”. Flickorna åker ner för rutschkanan, och 

alla fyra sätter sig i sanden. Bosse och Lisa sitter mitt emot varandra och Bosse börjar yla som 

ett djur. Lisa låter likadant, och Bosse tittar då argt på henne och säger ”Sluta, jag får ont i 

öronen!”. Lisa skriker tillbaka ”Jag med!”, och Bosse upprepar då, men nu med högre röst ” 

Sluta, mina öron”. Nu reser sig Lisa och går upp för trappan. Anton har gått upp för trappan 

och ställt sig framför rutschkanan, han ropar till de andra ”Jag är en människa”. Bosse lägger 

sig på rutschkanans nederkant och ger återigen ljud ifrån sig. Anton ropar ”Ni kan inte 

komma upp”. Bosse går upp i mellanrummet, och flickorna följer efter. Anton protesterar då 

högljutt ”Nä, ni kan inte komma upp. Där får man inte vara”, och går iväg mot toppen på 

kullen. Marie går efter honom, och när hon kommer fram tar Anton tag i hennes arm. Hon 

drar sig loss och går mot rutschkanan, samtidigt som hon åker ner säger hon ”Jag är inte 

med”. Hon springer till en lyktstolpe som står nära sanden, kramar den och ropar ”Här är det 

fritt”. De andra tre går åt olika håll, och leken slutar.  

 

4.1.7 Analys av situationen 

Även i den här situationen är det ett redskap som är i centrum för barnens lek. Det fasta 

redskapet talar om för barnen hur det ska användas; att man ska gå upp för trappan och sedan 

åka ner för rutschkanan. Barnen utnyttjar också redskapet och miljön som det är tänkt. Det är 

miljön som styr valet av lek, men de tar även till sin fantasi och utvecklar med att det är hajar 

nedanför. Detta tyder på att barnen börjar tycka att det är tråkigt att bara åka nerför 

rutschkanan, och att de vill hitta på något mer för att göra det spännande och roligare. Att 

Anton sitter i mellanrummet mellan trappan och rutschkanan, fast han är väl medveten om att 

man inte får det eftersom han senare påpekar det för de andra, visar också att han inte tycker 

det är så roligt att bara åka. Barnen använder inte bara själva rutschkanan, utan är även runt 

omkring på kullen och i sanden nedanför. Platsen där de befinner sig är i ena hörnan av 

gården, men är ändå synlig. Barn och pedagoger rör sig förbi, men det är inget som stör de 

lekande barnen.  

 

Barnen gestaltar en typ av rollek (Knutsdotter Olofsson, 2007), där vissa av dem är hajar som 

försöker fånga de andra som är människor. De ger ibland ifrån sig ljud som ska föreställa 

hajar, men i övrigt använder de inte speciella lekröster, utan talar med sin egen röst. Men det 

är ändå tydligt att de går in och ut ur leken, som när Anton protesterar när hajarna inte gör 

som han vill, eller när Marie tydligt säger ifrån när leken är slut för hennes del. I hennes nästa 
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uttalande om att hennes plats är fritt, förstår man att hon är med igen och vill fortsätta leken. I 

situationen prövas barnens sociala förmåga. Barnen är snabbt införstådda med vad de ska 

leka, och i början är det flera som vill vara hajar. Den yngsta flickan (Lisa) får dock ge sig, 

men protesterar inte utan finner sig i vad pojkarna bestämmer. Detta kan ha att göra med 

hennes ålder, att hon känner att det är lika bra att de äldre får bestämma, för så brukar det 

kanske vara. Eftersom dessa två sedan hamnar i en högljudd dispyt med varandra, där Bosse 

blir arg för att Lisa härmar honom, kan det tänkas att hon här vill ge igen för innan. Något 

som upprepar sig under leken är att om det sker något som inte blir som de tänkt sig agerar 

barnen med att gå därifrån. Deras tanke är troligen att de andra ska komma efter och hämta 

dem, och att de då ska få göra som de vill. Detta sker t.ex. när Anton går iväg på kullen och 

Marie kommer efter. Barnen turas om att ta initiativ men följer ofta varandra; det en gör följs 

av de andra.   

 

4.2 Förskola 2  

4.2.1 Miljöbeskrivning 

Den här förskolan har en utegård som inte är så stor. Byggnaden är belägen i mitten, och 

bredvid den finns ett garage. Mellan huset och garaget finns en gång av sten. Förskolans gård 

avgränsas av ett staket. Underlagen består av gräs, sand, stenplattor och sten- och grusgångar. 

På den ena sidan av byggnaden finns en stor gräsmatta, med buskar och några träd, varav ett 

är väldigt högt. Vid sidan av gräsmattan, längs med byggnaden finns stenplattor. Dessa plattor 

bildar ett lite nedsänkt parti, där det finns en låg stenmur vid ena sidan. Där finns också tre 

trädrötter. Bakom garaget finns stora buskar. På den andra sidan av byggnaden finns ett 

sandområde med en gungställning, som har fyra gungor. Det finns en gräsmatta med en 

sandlåda. I sandlådan finns ett bord, som består av en metallpinne med två skivor som bildar 

två våningar. På gräsmattan står det ett träbord med bänkar, och det ligger också ett 

gummidäck på gräsmattan. En del av gräsmattan har en stenmur runt om, och några buskar. 

Vid garaget på denna sida ligger stora stenar på marken. Längs med staketet på den här sidan 

av området finns det buskar. Runt gräsmattan och mellan gräsmattan och sandområdet finns 

en grusgång. Lösa föremål som finns att använda är t.ex. spadar, hinkar, bollar, dockvagnar 

och en bil som går att sitta i och köra runt med.  
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4.2.2 Analys av miljöbeskrivning 

Utemiljön på den här förskolan är helt annorlunda än den förra. Den har en mindre yta, vilket 

beror på att det är betydligt färre barn som går på den här förskolan. Utemiljön kan liknas vid 

en vanlig villaträdgård, med en framsida och en baksida. Fokus är framför allt på sandlådan 

och gungorna på framsidan, det är här barn och pedagoger är mest. Framsidan är en 

samlingspunkt, vilket kan bero på att ingången till förskolan finns där, och det blir då naturligt 

att man samlas där. Bordet och bänken som också står på framsidan bildar även de en 

samlingsplats, där barn, pedagoger och föräldrar kan samlas. De olika underlagen som finns, 

som gräs, sand, sten och grus, ger ett varierat intryck, och är också bra för de allra minsta 

barnen som får träna sin motorik när de ska förflytta sig över gården. Träden och buskarna 

som finns på och runt framsidan av gården, ger ett inbjudande intryck och anspelar på 

sinnena. Det är vackert och trevligt att titta på. Baksidan känns däremot kal och lite ödslig, 

med gräsmatta och några träd. Träden passar bra som klätterträd, och lockar de äldre barnen. 

Bildäcket som ligger på framsidan kan användas till att hoppa i, sitta på eller rulla. I övrigt 

finns det inte så mycket färdiga lekredskap på gården, vilket gör att barnen får hitta på egna 

lekar och använda de saker som finns. De får t.ex. hitta inspiration från naturen, som träden 

att klättra i. Att det inte finns så mycket redskap kan göra att det lätt uppstår konflikter, då 

barnen ska samsas om det som finns. Det blir nog lätt så att alla ska gunga, köra bilen eller 

vara i sandlådan samtidigt. Avsaknaden av många färdiga lekredskap kan också ses som att 

den här förskolan erbjuder barnen något annat, och att de mer får använda sin fantasi och 

kreativitet och själva skapa och hitta på lekar. Utegården har inte så mycket avskilda platser 

där barnen kan skapa egna rum och vara mer ifred från andra, utan har öppna ytor vilket visar 

att barnen ska leka tillsammans och att det ska vara lätt att överblicka.   

 

4.2.3 Övergripande beskrivning av observationerna  

Under mina observationer på denna förskola är det mer fokus på framsidan, där sandlådan och 

gungorna fanns. Det är här de flesta barn och vuxna befinner sig. Många barn är i sandlådan 

och gräver och bakar sandkakor. Även gungorna används mycket, där pedagogerna ofta är 

med och ger fart. Två barn turas om att snurra varandra, en sitter på gungan och den andra 

snurrar den, samtidigt som de sjunger sånger. Under en gunga ligger ett gummidäck, som 

barnen använder för att själva kunna komma upp på gungan. Barnen kör med dockvagn, kör 

bil där en sitter i medan en annan för den framåt. De sparkar boll och sopar i garaget och på 

gruset. Några barn leker affär med stenar och plastleksaker. På baksidan klättrar barnen i träd, 
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fäktas med pinnar och plockar med stenar, löv och pinnar. Vid det ena observationstillfället 

har det snöat så det ligger ett tunt lager på marken. Pedagogen plockar fram pulkor, och 

barnen drar varandra på pulkorna. Ett barn knyter fast pulkans snöre i ett träd.  

 

4.2.4 ”Två tusen hundra kronor, tack” 

I denna situation leker två flickor i femårsåldern affär. En pedagog är i garaget och plockar 

bland sakerna. Hon lyfter ut en låg bokhylla som är öppen på båda sidor och ställer den 

utanför. Flickorna får syn på hyllan och en av dem (Anna) säger ”Vi leker affär!”. Den andra 

(Stina) nickar och därefter ber de pedagogen ställa hyllan på förskolans terrass, som finns på 

gaveln.  När hyllan är på plats hämtar flickorna fler saker från garaget: hinkar, spadar, och 

andra leksaker. Anna börjar ställa sakerna på plats i hyllan; hon lägger spadar i en hög, 

bakformar för sig och bredvid ställer hon några bilar. Stina kommer tillbaka. I handen har hon 

en hink med småstenar och en spade. Hon ställer sig på andra sidan av hyllan (mitt emot 

Anna) och säger med hög röst ”Vem vill köpa socker?”. ”Jag” säger Anna och tar en hink i 

sin hand. Stina häller över lite sten i den andres hink. Anna tar upp en plastbåt och lägger på 

disken, och säger med en annorlunda, vuxnare röst ”Jag skulle gärna vilja ha den här, min 

dotters barnbarn ska få den”. Stina vänder på båten, tittar på baksidan och svarar, också hon 

med en annorlunda röst ”Ja, den kostar tjugo kronor”. Flickorna tvekar lite, sen tar Anna 

hinken med sten och lägger några stenar på disken. Stina tar av sig vantarna och börjar plocka 

med stenarna, samtidigt räknar hon tyst för sig själv. ”Tolv. Vi behöver några till” säger hon. 

Anna tar fram fler stenar. ”Tack. Nu kan du gå hem, du får ta båten med dig” säger Stina. 

Anna tar båten, hämtar en bil och ställer den på disken. ”Får jag köpa en sån här med? frågar 

hon. Stina nickar, ”Ja, då blir det två, nej tio tusen”. ”Och några spadar” säger Anna och 

lägger dem på disken. ”Då blir det två tusen hundra kronor, tack” säger Stina. Anna ger 

hinken med sten till den andra, och säger ”Så kan du räkna”. Därefter tar Anna sina saker och 

går iväg. Stina går efter.  

 

4.2.5 Analys av situationen 

Leken startas av ett föremål, som inte är tänkt att användas till lek. Pedagogen städar och bär 

ut hyllan, som inte skulle vara kvar. När flickorna får se hyllan får de en idé att den kan 

användas i deras lek. Detta tyder på att de saknar något att göra på gården, och när de får syn 

på en ny, oväntad sak, så blir de inspirerade. Flickorna vet direkt var de vill att hyllan ska stå. 



  27    

På terrassen får de en egen, lite undanskymd plats där de kan vara i fred för de andra barnen. 

Det här är något som verkar vara mycket viktigt för barn. De väljer platser som är lite 

avskiljda och där det inte finns så mycket störningsmoment, som andra barn och vuxna. Det är 

inte förskolans miljö som bidrar till ”affärsleken” utan hyllan som flickorna hittar av en 

slump. De väljer en plats í utemiljön där de kan leka: terrassen till huset. Den är visserligen 

inte tänkt att leka på, men blir ett lagom utrymme för flickornas affär.  

 

Flickornas lek är en tydlig rollek (Knutsdotter Olofsson, 2007). De har gått in i sina 

karaktärer, och beter sig och talar som rollerna kräver. Det hörs på flickornas röster att de är 

inne i sin lek, de har en annan ton som är vuxnare, och lite mer tillgjord. Flickorna återgår inte 

till sin vanliga röst utan de behåller samma tonfall under lekens gång. Jag upplever det som att 

de är kvar i sina roller hela tiden, de växlar inte med att gå in och ut ur leken. Flickorna har 

med sig sina egna erfarenheter i denna lek, de har varit med och handlat och vet hur det går 

till. Detta visas tydligt när Stina vänder på båten och ser ut att titta efter prislappen på 

undersidan, som expediter brukar göra. Vid ett tillfälle uppstår det lite förvirring och tvekan, 

när de inte vet hur de ska betala. Det löses genom att det som tidigare var socker får bli 

pengar. Även detta visar på att flickorna tar in sina egna erfarenheter från verkligheten i leken, 

de vet att man betalar för varorna när man handlar. Situationen är ett väldigt bra exempel på 

hur matematiken kan användas i lek. De vet en del om siffror och belopp, även om de inte 

alltid blir realistiska, t.ex. ”tusen hundra”. 

 

Jag upplever det som att de här två flickorna är vana vid att leka, både med varandra och i den 

här leken. De får snabbt plockat fram de saker som de behöver i sin lek, och det går också 

snabbt för dem att komma in i leken. De är redan från början införstådda med att de ska leka, 

vad leken handlar om och hur den ska gå till. Något jag speciellt lägger märke till är att det 

inte är någon diskussion om vem som ska göra vad. Det är redan från början självklart vilka 

roller de har; att det är Anna som ska handla och att Stina ska stå i affären. Detta tyder på att 

flickorna brukar leka den här leken med varandra, att det är så här de brukar göra. Det hade 

varit intressant att se vad som hade hänt om leken fortsatt, om de bytt roller med varandra 

eller fortsatt på samma sätt. Flickorna är båda delaktiga i leken, och turas om att ta initiativ så 

att leken kan utvecklas och fortgå. Stina sätter igång leken med en fråga om vem som vill 

köpa, och klargör för den andra att nu kan vi börja. Genom att säga att nu kan du gå hem, 

överlåter hon initiativet på den andra att det är hennes tur att agera. Anna fortsätter leken 

genom att hon hittar fler saker som hon vill köpa. I leken använder flickorna både leksaker 
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och naturföremål. Stenarna får agera både som socker och sedan även som pengar. De 

använder sig av vad som finns på förskolan och utnyttjar det miljön erbjuder som passar som 

varor. De vill att det ska finnas många av varje sak, precis som i en riktig affär.  

 

4.2.6 Sandlådelek 

Situationen äger rum i sandlådan på förskolans framsida, där en flicka (Karin) och en pojke 

(Pelle), båda i tvåårsåldern, sitter på varsin sida av sandlådans kant. Karin sitter och gräver i 

sanden med en spade, och lägger sanden i två hinkar som står bredvid henne. Hon reser sig 

och går fram till Pelle och ställer sig och tittar på honom, när han drar med en plasträfsa i 

sanden. Pelle drar några tag i sanden, sedan släpper han räfsan för ett ögonblick. Karin är då 

snabbt framme och böjer sig ned och plockar upp räfsan. Hon tittar lite frågande på Pelle, men 

möts inte av någon protest och börjar då räfsa hon med. Pelle reagerar inte alls när Karin tar 

räfsan, och när hon tittar på honom möter han hennes blick, men ser snabbt åt ett annat håll. 

När Karin börjar räfsa reser sig Pelle och går över sandlådan till hinkarna. Karin ser detta och 

släpper då räfsan och går snabbt efter honom. Båda två är framme och böjer sig ned mot 

sakerna samtidigt. Karin tar snabbt till sig spaden, och Pelle tar då en av hinkarna som är fylld 

med sand. Han lyfter den för att ta den med sig, men Karin ser detta och sträcker sig fram mot 

hinken. Pelle tappar balansen när han ska vända sig om, och sätter sig i sanden. Hinken välter 

och den mesta sanden åker ut. Karin går fram och tar hinken, och bär iväg med den till 

sandlådekanten. Pelle blir sittande kvar i sanden och tittar förvånat rakt fram. Sedan vänder 

han sig och tittar på Karin, som börjar gräva med spaden och fylla hinken med sand. Pelle går 

då fram till den andra hinken. Därefter kommer en pojke i fyraårsåldern (Kalle) och en 

pedagog fram till sandlådan, i händerna har de bakformar, hinkar och spadar. Kalle sätter sig 

och börjar gräva i sanden med spaden och fylla hinkar. Pedagogen sätter sig vid det lilla 

bordet som står mitt i sandlådan och frågar ”ska vi baka kakor”, samtidigt som hon börjar 

fylla formar med sand. Karin ser glad ut när pedagogen kommer, och tar snabbt till sig en av 

formarna. Hon tittar intresserat på vad pedagogen gör. Även Pelle kommer fram och börjar 

titta på och plocka med formarna. När pedagogen har vänt på en av formarna och ska lyfta av 

den säger hon ”hokus pokus filiokus”, och barnen tittar på och ler. De fortsätter att gräva en 

stund till, och baka kakor och fylla hinkar med sand. Pedagogen börjar sjunga ”Blinka lilla 

stjärna”, och Kalle sjunger med. De yngre barnen tittar intresserat på.  
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4.2.7 Analys av situationen 

Miljön används i denna situation på ett väldigt traditionellt sätt, som det är tänkt, nämligen att 

gräva och fylla hinkar med sand, och baka sandkakor. Sandlådan befinner sig mitt i centrum 

på framsidan av förskolans utegård, och är väl synlig från alla håll. Andra barn och pedagoger 

rör sig runt omkring, men det är inget som påverkar dem som är i sandlådan. För de yngsta 

barnen är det naturligt att de hamnar i sandlådan, eftersom det inte finns så mycket annat för 

dem att göra, det är t.ex. svårt för dem att leka låtsaslekar och gå in i roller. De är intresserade 

av olika föremål som de kan undersöka och prova hur de går att använda. Här valde barnen att 

studera sandlådan och de saker som hör till den, istället för att undersöka saker i naturen, som 

pinnar, löv, stenar och djur. Det kan tyda på att barnen dras till sandlådan eftersom den är så 

framträdande och synlig, och att de brukar vara där och leka. Barnen håller på med en 

konstruktionslek (Knutsdotter Olofsson, 2007), där de använder sanden och bakar kakor och 

bygger torn med den. De får prova på att använda och känna på materialet sand, som 

förändrar sig och kan bli till olika former, när de gräver och rör i den.  

 

I början när det bara är Karin och Pelle i sandlådan blir det tydligt hur barnen lär sig samspela 

med varandra, genom konkurrens om sakerna. Det visar sig att det som är intressant är sådant 

som redan används av någon annan; de vill ha samma saker som de andre har. Barnen 

undersöker också vad som är mitt och ditt. Det Karin hade innan anser hon fortfarande är 

hennes, även om hon inte använder det just nu. Barnen lär sig att fungera socialt med 

varandra: att ta hänsyn till andra, och att dela med sig till varandra. Dessa två barn 

kommunicerar inte verbalt med varandra. De tittar mycket och försöker läsa av varandra med 

ögonkontakt och kroppsspråk. När Karin inte får någon reaktion från Pelle tar hon det som att 

då är det okej att ta saken ifrån honom. Pelle i sin tur verkar inte veta hur han ska reagera när 

Karin tar leksaken han använde; han sitter tyst och iakttar. När pedagogen kommer in i bilden 

samlas barnen runt henne, och de studerar intresserat vad hon gör. För de yngre barnen är det 

viktigt att det finns pedagoger med som kan fungera som inspiration och hjälpa barnen. Att 

vuxna finns i närheten gör också att barnen känner trygghet. När pedagogen var med kändes 

det som att det blev bättre stämning i sandlådan. Det blev roligt med prat och sång och 

leenden från de mindre barnen. Konkurrensen om sakerna försvann, och nu hittade alla något 

att leka med. Samtidigt behöver barnen också få möjligheter att själva upptäcka saker och lära 

sig att samspela och lösa konflikter själva. I denna situation fick barnen tillfälle till båda 

delarna. 
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5 Diskussion 

5.1 Socialt samspel 

Något som tydligt framkommer som viktigt för barns utveckling och lärande är den sociala 

förmågan, som övas genom lek. I all litteratur jag gått igenom redogör samtliga författare för 

sambandet mellan lek och social förmåga. Genom leken tränar barn samspelet med andra, att 

visa hänsyn, samsas om leksaker, lyssna på varandra, turas om att vara ledare, förstå egna och 

andras känslor. Jag instämmer helt i Löfdahls (2004) synsätt av barn som sociala deltagare 

och att det är i lek tillsammans med andra som man lär sig och på så sätt utvecklas. I samtliga 

observationer jag genomfört har jag kunnat studera det sociala samspelet hos barnen i deras 

utelek.  Flickornas affärslek visar på ett bra samspel dem emellan, där båda är vana lekare och 

turas om att ta initiativ. Under pinn-fäktningen varieras samspelet mellan pojkarna; ibland 

ignorerar de varandra och ibland är de en grupp som tillsammans har ett mål att uppnå. Några 

av barnen på rutschkanan visar en annan strategi när det gäller samspel, när det skedde något 

som inte var vad de tänkt går de iväg och slutar leka, vilket tyder på att de genom detta 

hoppas få som de vill eller som ett sätt att undvika en konflikt. Jag såg i mina observationer 

början till konflikter vid flera tillfällen, men det blev aldrig något allvarligt. Att barnen får lära 

sig att fungera socialt och att kunna samspela med varandra är jätteviktigt på förskolan. Det är 

viktigt för pedagogerna att ta upp och diskutera när det blir konflikter så att barnen lär sig 

hantera dem. Att samsas om utrymme och de redskap som finns i utemiljön är något som 

också utvecklar det sociala samspelet, menar Olsson (1995). Observationen av de två yngsta 

barnen som leker i sandlådan visar prov på detta. Bägge barnen vill ha samma saker som de 

andra har. Eftersom en ger med sig utan protester blir det ingen konflikt, men deras förmåga 

till att samspela med andra övas här. Efter mina observationer upplever jag det som en mindre 

risk för konflikter i utemiljön, då jag inte sett så mycket av det. Den större ytan som finns ute 

där barnen kan röra på sig tror jag spelar in, där barnen har lättare för att gå undan än vad de 

har inomhus.  Under observationerna trodde jag att det på förskola 2 skulle vara betydligt mer 

konflikter, eftersom där inte finns så mycket föremål och att det då skulle vara konkurrens om 

det som finns, som t.ex. gungorna. Det upplevde jag inte att det var, vilket tyder på att barnen 

som befann sig där hade ett bra samspel med varandra. Även om jag inte såg det under mina 

observationer tror jag det är väldigt vanligt att det blir konflikter i utemiljön, framför allt om 

föremålen som finns. Leken utomhus utvecklas av att barnen samspelar med varandra, enligt 

Mårtensson (2004). I mina observationer har jag sett exempel på hur ett barn kommer med en 
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ny idé eller tar ett nytt initiativ i leken, som de andra barnen följer och vidareutvecklar. Detta 

såg jag både i affärsleken, hajarna på rutschkanan och i pinn-fäktningen.  

 

5.2 Avskildhet 

Något som också framkommit som viktigt är att det finns en indelning av utemiljön, med 

mindre platser som är avskilda från öppna ytor. Annars finns risken att barnen stör varandra i 

sina lekar (Olsson, 1995, Norén-Björn, 1993). Jag instämmer i detta, och har under 

observationerna sett att barnen gärna leker på lite avskilda platser. Förskola 1 har många 

utrymmen som passar till avskildhet. Exempelvis var det några barn som var inne bland 

buskarna. I förskola 2 finns det inte lika mycket utrymme för detta, då det är mer öppna ytor. 

Men barnen löser det genom att hitta egna platser, som terrassen eller trädet i hörnan på 

baksidan. Så även om förskolorna har helt olika utformning och möjlighet till avskildhet 

fungerar det ändå genom att barnen hittar platser som passar dem. Observationerna har också 

visat att barnen gärna sprider ut sig på området och delar upp sig i mindre grupper och leker 

för sig själva.  

 

5.3 Lekredskap och motorik 

Mängden lekredskap som finns i utemiljön kan ha betydelse för vilka lekar barnen ägnar sig 

åt. Olsson (1995) är negativt inställd till lekredskap som hon menar tar över och gör att det 

blir färdigbestämt hur leken ska se ut. Norén-Björn (1993) anser å andra sidan att lekredskap 

är viktiga för den motoriska utvecklingen. I mina observationer har barnen använt mycket 

redskap, som gungor, rutschkanor, trähus och cyklar. Redskapen är något barnen utgår från i 

sin lek, som i vissa fall utvecklas till något annat, som när affärsleken uppkommer av en hylla, 

eller när rutschkanan blir platsen för en kamp mellan hajar och människor. Jag såg prov på 

den motoriska förmågan som utvecklas genom redskap när pojkarna klättrade upp för 

trähusen. En av dem fick försöka ett antal gånger innan han fick tekniken klart för sig och 

lyckades komma upp, medan andra var vana och kom upp direkt. Mellan de två förskolor jag 

studerat finns en stor skillnad i antal lekredskap, där förskola 1 har väldigt många och 

förskola 2 betydligt färre. Jag kan till viss del hålla med Olsson (1995) om att det lätt blir 

redskapen som styr. Det är framför allt redskap som barnen använder i utemiljön på förskola 

1. Samtidigt tycker jag inte att jag har sett så stor skillnad mellan lekarna som jag trodde. 

Enligt Sandberg (2008) ger öppna platser utan lekredskap inspiration åt fantasin och min 
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hypotes innan jag började observationerna var att lekarna på förskola 2 mest skulle präglas av 

fantasi och se helt annorlunda ut än på förskola 1, men så tycker jag inte att det var. Även här 

användes t.ex. de klassiska gungorna mycket. Förskola 1:s många redskap ger intrycket av att 

utemiljön ska passa alla barn, och att det ska finnas saker att ta sig för hela tiden. Jag tror att 

en del redskap behövs för att barnen direkt ska kunna komma igång och leka. Det kan vara 

hämmande om barnen hela tiden måste tänka ut något kreativt innan de kan börja sin lek. 

Ibland räcker det att ”bara” gunga. Det är viktigt att det både finns sådant som de är vana vid 

och känner till, klassiska redskap på lekplatser, som t.ex. gungor och rutschkanor. Det behövs 

också finnas andra typer av redskap som kan inbjuda till kreativitet och fantasi, som 

trädstubbar, bildäck, klätterställning och båt. Övning av den motoriska förmågan är något som 

visar sig ha stor betydelse i lek utomhus (t.ex. Sandberg, 2008 och Mårtensson, 2004). Jag har 

framför allt sett detta i observationerna på förskola 1 där det finns många redskap som bidrar 

till detta, som båten, rutschkanan, trähusen, trädstammarna och cyklar och där finns också 

mycket öppna ytor att röra sig och springa på. Barnen använde och gjorde en del av detta när 

jag observerade dem. Som Langlo Jagtöien (2002) säger så tror jag att motoriken påverkar 

utvecklingen även inom andra områden. Även Löfdahl (2004) menar att alla förmågor barn 

tillägnar sig tillsammans gör att man utvecklas och lär sig. Förskola 2:s utemiljö erbjuder inte 

lika mycket till den motoriska utvecklingen; där finns t.ex. mest några träd att klättra i och 

inte så mycket yta att kunna springa runt på. Detta kan inverka på den motoriska utvecklingen 

hos barnen.  

 

5.4 Naturlig utformning 

I mina observationer har det visat sig att barnen använder både färdiga redskap som finns, och 

redskap från naturen. Det är bra att låta grenar, pinnar, stenar och löv ligga kvar på marken då 

det kan användas i barnens lekar. De äldre barnen klättrar gärna i träd, vilket ger dem 

utmaningar som är viktigt att det finns i utemiljön (Norén-Björn, 1993). Men det behövs 

också en trygghet i utemiljön, för att kunna delta och gå in i leken. I observationerna har jag 

sett att framför allt de äldre barnen gärna drar sig bort från pedagogerna, och väljer platser 

som utmanar dem som klätterträd eller att klättra och hoppa från hus. För de yngre barnen är 

det viktigt att pedagogerna finns i närheten, och ger dem tryggheten och också kan hjälpa dem 

i att utveckla lekförmågan, som i exemplet i sandlådan. Olsson (1995) poängterar vikten av att 

förskolan är en naturskön plats, som talar till de olika sinnena, och inte bara en mängd 

redskap. Jag tycker också att det är viktigt att utemiljön är inbjudande och varierande. Det ska 
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finnas olika underlag som gräs, sand och asfalt och växter som träd, buskar och blommor. 

Genom växtligheten kan man använda utemiljön i lärandet, t.ex. genom att studera årstidernas 

växlingar, naturens kretslopp och växt- och djurliv. Man kanske till och med kan odla egna 

grönsaker.  På så sätt kan man utnyttja utemiljön i verksamheten (Olsson, 2002, Norén-Björn, 

1993). De två förskolor jag har undersökt har båda en utemiljö med varierande underlag, och 

en del växtlighet. Förskola 1, som är mycket större och har betydigt fler barn än förskola 2, 

har mer asfalterad yta att t.ex. cykla på och en större sandlåda.  

 

5.5 Slutsats 

Min hypotes innan jag började med mina observationer var att det skulle vara stor skillnad 

mellan lekarna som visade sig på de båda förskolorna, eftersom de har så skilda utemiljöer, 

och att det på förskola 1 skulle vara bättre möjligheter till lek, då det finns mer att göra där. 

Efterhand som undersökningen pågick ändrades min uppfattning till att förskola 1:s många 

lekredskap begränsade lekarna och att förskola 2 erbjöd en miljö som i högre grad lockade 

barnens kreativitet. Efter mina observationer har jag dock svårt att dra några generella 

slutsatser, och vill inte säga att den ena utemiljön är bättre eller sämre.  Förskolorna har helt 

olika utomhusmiljöer, men vad barnen väljer att leka och använda beror på barnens behov och 

fantasi. Spontana lekar kan uppstå efter vad som finns till hands, som pinnar på marken eller 

en hylla som ger idén om en affär. Om barnen vill utveckla sitt åkande på rutschkanan till att 

handla om människor som ska fånga hajar så gör de det. Barnen använder miljön på det sätt 

de vill efter sina önskemål och erfarenheter. Vad som är viktigt är att det finns möjligheter till 

att leka många tillsammans eller i mindre grupper, att det finns både öppna platser och 

undanskymda vrår där man kan vara ifred. Det är önskvärt med en miljö som är varierad och 

kan inbjuda både till fantasifulla lekar med naturliga föremål och färdiga redskap som tränar 

exempelvis motorik. Förskolans läroplan (Lpfö 98) betonar vikten av lek och utomhusvistelse, 

som ska finnas i den dagliga verksamheten på förskolan. Det som framför allt är viktigt i 

förskolans utomhusmiljö är lekens bidrag till utvecklingen av den sociala förmågan, som är så 

viktig för att fungera i dagens samhälle.  
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