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ABSTRACT 
Alla förskolegårdar ser olika ut, placering, utformning och yta varierar från gård till gård. De 
förutsättningar och erbjudande barnen får kan ha betydelse för hur barns samspel och lek 
möjliggörs på gården. Syftet med denna studie är att undersöka hur barns samspel och lek 
gestaltar sig på två förskolegårdar. Studien genomförs på två förskolor med barn i åldrarna  
3-6 år och videodokumenterade observationer på respektive förskola utgör det empiriska 
materialet. En teoretisk utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv och ett centralt begrepp 
inom detta perspektiv har använts som analytiskt redskap. Den andra utgångspunkten är 
Gibson´s teori om begreppet affordance som också används som ett centralt begrepp och är ett 
analytiskt redskap i denna studie. I resultatet framgår det att barnen leker varierande lekar 
utifrån gårdens erbjudanden och förutsättningar trots likheter i materialet på utomhusgården. 
Tre tydliga lekkaraktärer har framträtt i resultatet: tagningskaraktär, kreativitetskaraktär och 
bekräftelsekaraktär. Som en slutsats är förskolegårdens utformning och materialets placering 
avgörande för hur barns samspel och lek gestaltar sig. Däremot har storleken på gården inte 
en betydelsefull roll.   

Nyckelord: Utomhusgård, samspel, lek, karaktär, barn, förskola 

  



 

FÖRORD 
Ett stort innerligt tack riktas framförallt till våra handledare Claes Ericsson och Marie-Helene 
Zimmerman Nilsson för kloka råd och uppmuntrande kommentarer. Ni har väglett oss, visat 
oss i rätt riktning och lyft upp oss i svåra stunder. Detta har gett oss nya krafter att fortsätta 
med vår studie. 
 
Vi vill även rikta ett stort och varmt tack till förskolorna som har deltagit i studien, det har 
varit lärorikt att få vistas i era utomhusmiljöer och fått ta del av er verksamhet. Utan ert 
medgivande hade projektet inte varit möjligt att genomföra så än en gång, stort TACK! 
 
Arbetsfördelningen oss emellan har varit jämnt fördelad och ingen av oss står för en specifik 
del utan vi har arbetat tillsammans under processens gång genom hela arbetet. Vi har ständigt 
haft en öppen konversation och diskussion med varandra för att arbetet ska bli så bra som 
möjligt. 
 
Ett stort tack till varandra för delad glädje, tålamodsprövningar samt att vi klarat av de 
intensiva arbetsstunderna under denna hårda period och aldrig gett upp. Vi vill även tacka 
personer i vår närhet som har stått ut med oss under denna tid, ingen nämnd ingen glömd. 
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1. INLEDNING   
Det är angeläget att belysa barns samspel och lek i utomhusmiljön på förskolan då alla 
förskolegårdar ser olika ut. Utformning, ytan samt föremålens placering kan variera och skapa 
stor betydelse för barns förutsättningar och vilka erbjudanden som ges. När barn samspelar 
och leker kan det ge möjlighet för barnen att utvecklas på många olika plan. Dock ser alla 
förutsättningar och erbjudanden olika ut för barn beroende på vilken förskola barnet vistas på. 
Hur barns samspel och lek ter sig är beroende på hur miljön på förskolan är utformad. Persson 
(2012) hävdar att den omgivande miljön styr barns lek och interaktion, där miljön är den 
tredje pedagogen vilket är ett välkänt faktum. Förskolegårdarna kan på detta sätt ge olika 
förhållanden och möjligheter för barns samspel och lek. Förskolans uppdrag bör i både 
planerad och naturlig miljö i utomhusvistelsen ge möjlighet till lek och andra aktiviteter för 
barn (Skolverket 2010). Detta uppdrag kan tolkas på olika sätt vilket kan leda till 
förskolegårdarnas olikheter. En intressant aspekt kan vara de skilda förskolemiljöernas 
inflytande för barns lek och samspel och hur det ser ut i dagens samhälle. 
 
I ett tidigare verksamhetsutvecklingsprojekt stod samspel och lek i fokus, där vi tillsammans 
med barnen skapade en vattenbana. Huvudfokus med detta projekt var att med hjälp av 
vattenbanan se det förändrade samspelet och leken i utomhusmiljön. Vattenbanan var 
föränderlig och barnen kan än idag bygga vattenbanan på olika sätt. Under ett återbesök på 
förskolan använde sig barnen aktivt av vattenbanan när de vistades på utomhusgården. Vi 
menar att en förändring i samspelet och leken har skett på förskolan då barnen har fått in nytt 
material till utomhusgården. Miljön utomhus har utvecklas till det bättre. Vi har infört ett nytt 
föränderligt material till förskolans utomhusgård som har skapat möjligheter för barn att 
utveckla sitt samspel och sin lek. Bergström (2013) belyser att det är bättre med en 
föränderlig och varierad miljö, då färdig lekutrustning kan vara spännande ett tag på 
förskolegården men att barn tröttnar i längden. Utifrån detta projekt har vi blivit medvetna om 
hur stor betydelse utomhusmiljön i förskolan har för barns samspel och lek. I lek och samspel 
utvecklar barn många olika faktorer som har betydelse för varje barns utveckling och lärande 
(Säljö, 2000). Förskolans utformning i utomhusmiljön kan ha betydelse för hur barns samspel 
och lek gestaltas i dessa miljöer. Den ändringen vi tillförde till utomhusgården har förändrat 
vårt synsätt. Det gav nya möjligheter för barnen att utveckla sin interaktion i en nyskapande 
miljö på förskolan. 
 
Mot bakgrund av detta vill vi därför studera två skilda förskolgårdar för att kunna fördjupa 
oss och diskutera dessa miljöers betydelse för barns samspel och lek. Man kan fråga sig 
huruvida miljöns artefakter kan få för betydelse för barns samspel och lek och hur barn 
medierar/samspelar tillsammans med redskapen (Säljö, 2000). Det vill säga hur barns samspel 
och lek gestaltar sig i utomhusmiljön och vad får den för betydelse för barnen. Norðdahl & 
Einarsdóttir (2014) hävdar att utomhusmiljön på förskolan inte är tillräcklig för barnen. En 
hel del barn går långa dagar på förskolan och under dagen vistas barnen både inomhus och 
utomhus på förskolan. Utomhusmiljön på förskolan ska verka som en arena för att ge barn 
förutsättningar för samspel och lek. Jonsdottir (2007) poängterar att för det enskilda barnets 
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lärande och utveckling har barngruppen och gemenskapen en stor betydelse i de miljöer som 
förskolan skapar. Det är minst lika viktigt att ta tillvara på utomhusmiljöns utformning och 
utveckling som miljön inomhus, eftersom barnen vistas en stor del av dagen i förskolans 
miljöer. Detta gör det ännu viktigare att förskolans utomhusmiljö erbjuder barn möjlighet till 
att utveckla sin lek och sitt samspel, då många av barnen endast är utomhus den tiden de 
vistas på förskolan. 
 
Det har forskats en del kring förskolans utomhusmiljö tidigare, men hur barns samspel och 
lek gestaltas i skilda förskolor finns det färre studier om. Detta är en av anledningarna till att 
vi har valt att göra en fortsatt studie inom detta område. En annan anledning är genom det 
förändrade samspelet och leken som uppstod vid tidigare projekt i utomhusmiljön, miljöns 
betydelse för barns samspel och lek. Vi undersöker två skilda utomhusmiljöer i förskolan och 
vad dessa miljöer erbjuder och vilka förutsättningar som skapas för barns lek och samspel. 
Beroende på hur utomhusmiljön är utformad på förskolan kan detta ge barn olika möjligheter 
till samspel och lek. En intressant aspekt här kan vara huruvida de skilda förskolornas 
utformning gestaltar barns lek och samspel. Där en förskolegård har stor yta men lite material, 
kontra en gård med liten yta men med gott om material. Vi vill studera vilka möjligheter 
barnen har att utveckla sin lek och sitt samspel i utomhusmiljön genom de erbjudanden och 
förutsättningar som finns i de respektive miljöerna. 

1.1. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur barns samspel och lek gestaltar sig på två förskolegårdar, 
med olika förutsättningar och erbjudanden för barnen. Studien präglas av två centrala 
begrepp, syftet med dessa är att få en fördjupad förståelse för studiens resultat. Affordance är 
ett centralt begrepp som handlar om vilka erbjudanden miljön ger och hur de enskilda barnen 
betraktar miljön och dess egenskaper. Det andra centrala begreppet är medierande artefakter 
som innebär vad redskapen förmedlar genom barns samspel och lek i olika miljöer. Vår 
förhoppning är att studien kan verka som en djupare förståelse bland pedagoger för hur barns 
samspel och lek kan te sig i olika utomhusmiljöer på förskolan. Men även synliggöra om det 
finns några bakomliggande faktorer till hur barns lek och samspel uppkommer på 
förskolegården. 

1.2. Forskningsfrågor 
· Hur gestaltar sig barns samspel och lek på förskolans utomhusgård? 
· Vilket inflytande har förskolans utomhusmiljö på karaktären/gestaltningen av barns 

samspel och lek?  

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Här nedan följer ett avsnitt om vad tidigare forskning kring utomhusmiljön på förskolan har 
kommit fram till. Litteraturgenomgången är tematiserad i fyra rubriker. 
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2.1. Förskolans utomhusmiljö i olika länder 
I Sverige använder vi oss dagligen av utomhuspedagogik, detta är någonting som Fägerstam 
(2012) hävdar. Genom utomhuspedagogik förbättrar barn sitt lärande, sin hälsa och sitt 
samspel tillsammans med andra individer. Det är även skillnader mellan de svenska och de 
australiensiska skolorna och förskolorna. I de svenska skolorna/förskolorna används 
utomhusvistelsen i ett mer regelbundet undervisande syfte medan man i Australien endast har 
ett fåtal planerade utflykter per år. Även Moser & Martinsen (2010) har genomfört en 
undersökning gällande utomhuspedagogik. Deras undersökning är gjord i norsk kontext. I 
både svenska och norska studier framgår det att det är viktigt med utomhuspedagogik men i 
Norge är barnen utomhus mer på sommarhalvåret än vinterhalvåret. Maynard & Waters 
(2007) studie utgår från fyra skolor i Wales. En intressant aspekt som framkommer är att en 
av dessa skolor inte alls använder sig av utomhuspedagogik mellan månaderna november och 
mars. Rektorerna på dessa skolor anser inte att samspelet och leken i utomhusmiljön har 
någon inverkan på barns lärande och utveckling. Genom resultatet ovan framträder det att 
svensk forskning lyfter fram relevansen kring utomhuspedagogiken när de hamnar i 
jämförelse med andra länder. Svenska förskolor använder utomhusmiljön mer regelbundet 
och anser att detta är viktigt i ett undervisande syfte. Moser & Martinsen (2010) menar även 
att när en föränderlig miljö skapas för barn, är det av stor betydelse för barns lärande, 
upplevelser och utveckling. Miljön är viktig på förskolan då barnen vistas mycket där. 
Maynard & Waters (2007) hävdar att man kan använda sig av särskilda aktiviteter i 
utomhusmiljön som kan hjälpa pedagoger att ta ett steg mot att barn ska få möjlighet att 
integrera, utforska och utveckla på egen hand i dessa miljöer. 
 
I en isländsk studie lyfter Norðdahl & Einarsdóttir (2014) vikten av den naturliga miljön för 
barn och där barnen i studien önskade att få vara med och utveckla förskolans utomhusmiljö. 
Barnen föredrog att vara i utomhusmiljön i förskolan framför inomhusmiljön. En annan 
intressant studie som Kernan (2010) gjort är från Irland. Det visar sig vara stora skillnader 
bland förskolor och där vissa barn aldrig är ute på grund av dåligt väder, medan andra 
förskolor är ute betydligt mera. En central faktor här är hur förskolan är byggd för barns lek 
och samspel. En av förskolorna har stora fönster där barnen redan när de är inne kan titta ut 
och interagera med utomhusmiljön och fundera över vad de vill leka när de kommer ut. 
Resultatet visar att barnens favoritplats i förskolan är utomhusgården. Det visar sig även att 
barnen har ett bättre samspel med pedagogerna när de är ute, då pedagogerna visar sig mer 
avslappnade. Detta är ett intressant resultat som kan väcka frågor kring pedagogernas roll i 
detta sammanhang. Pedagogerna kan känna mindre krav på sig själva när de vistas utomhus 
och att de låter barnen leka själva utan att lägga sig i. Även Maynard & Waters (2007) skriver 
fram att rektorerna inte ansåg att barns lek och samspel i utomhusmiljöer bidrog till en 
utveckling av barnens lärande. Beror dessa resultat på att man inte ser utomhusmiljön i 
undervisningssyfte som man gör i Sverige, precis som Fägerstam (2012) hävdar, eller är det 
andra faktorer som gör att bristen på kunskap hos pedagoger kan skilja sig i dessa fall.  
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2.2. Utformningen av förskolans utomhusmiljö 
En varierad miljö där olika platser och innehåll kan uppstå för barns lek är något som Engdahl 
(2014) lyfter i sin studie. Flera sorters lekar förekommer i utomhusmiljön där leken och 
samspelet ökar när barnen är utomhus. När barnen kommer ut i utomhusmiljöerna ökar deras 
sociala beteende och barnen leker mer ute än inne hävdar Engdahl. Att barnen engagerar sig i 
fler varierande lekar ute än inne är något som Shim, Herwig & Shelley (2001) också kommit 
fram till, barnen är mer aktiva och leker mer och flera olika sorters lekar. Vad både Shim, 
m.fl. (2001) och Engdahl (2014) kommit fram till visar tydligt att en varierad miljö kan bli 
mer avgörande för barnens lek. Samspel och lek tillsammans med andra individer gör att 
miljön blir viktig för barns utveckling i förskolan. 
 
Även Niklasson & Sandberg (2010) hävdar att barn genom affordance (erbjudanden) 
samspelar med varandra genom leken i utomhusmiljön. Erbjudanden utnyttjas mest i 
klätterställningar och på de platta områdena på förskolan där barnen springer och cyklar. 
Genom detta resultat kan pedagoger tillsammans med barn utforma en gård som anses vara 
både utmanande, utvecklande men ändå ha kvar omsorgsbiten som är en viktig del i 
förskolans verksamhet. I Holmes & Procaccinos (2009) studie framkommer det vad barnen 
leker mest med och vad barnen helst föredrar i förskolans utomhusmiljö. De öppna ytorna 
som inbjuder till mer fysisk lek är framträdande i resultatet. Klätterställningar samt gungorna 
är det som var populärast bland barnen, dessa föremål besöktes av barnen 44 % av hela deras 
utevistelse. Detta resultat skiljer sig till viss del från det som Shim m.fl. (2001) och Engdahl 
(2014) resultat visar, det vill säga vikten av en varierad utomhusmiljö för barnens lek och 
samspel. Samtidigt som Holmes & Procaccinos (2009) resultat belyser vad just den förskolan 
erbjöd barnen i den studien och vad barnen lekte mest med. Men i resultatet framkommer det 
även att klätterställningarna och gungorna var det som var populärast bland barnen, vilket går 
emot Engdahls (2014) resultat angående att leken ökar när barnen kommer ut och flera sorters 
lekar uppkommer. I detta fall skulle Engdahls resultat kunna bekräfta att Holmes & 
Procaccinos (2009) utomhusmiljö kan brista i sin variation på utomhusgården. Dessa resultat 
kan även visa det motsatta om varandra. 
 
Storli & Hagens (2010) studie jämför hur barns lek och samspel förändrar sig om de är i en 
uppstyrd miljö eller i en naturlig miljö med fokus på miljön och interaktionen. Studien visar 
att barnen har begränsningar på gården och pedagogerna har barnen under uppsikt, medan det 
i den naturliga miljön var lättare för barnen att gömma sig och bygga kojor. De dagar som 
förskolan förflyttar sig till den naturliga miljön vid utomhusvistelsen, är de dagar då barnen 
samspelar tillsammans med miljön och varandra på ett annorlunda och mer kreativt sätt. 
Konflikterna är färre då barnen genom samspel och kommunikation har lättare att lösa 
problemen som uppstod i den naturliga miljön. Storli & Hagens resultat visar en intressant 
aspekt kring begränsningarna på gården. Detta kan bero på att barnen känner sig iakttagna av 
pedagogerna för att utomhusmiljön i denna studie kan brista i utformningen, där gömställen 
eller dylikt inte finns på gården. Men samtidigt visar Niklasson & Sandbergs (2010) resultat 
att barnen tillsammans med pedagogerna kan utforma en gård på förskolan som både blir 
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utvecklande och utmanande. Även Engdahl (2014) och Shim, m.fl. (2001) belyser att en 
varierad utomhusgård kan vara en avgörande faktor för barns samspel och lek. 

2.3. Lek och samspel i förskolans utomhusmiljö 
Norðdahl & Einarsdóttirs (2014) resultat visar att barn trivs att vara i utomhusmiljön på 
förskolan. De främsta egenskaperna som utomhusmiljön har för barnens trivsel är att det finns 
många olika fysiska aktiviteter att göra. Barnen skapar sina egna rum utomhus och att få flytta 
runt materialet som finns på förskolegården är en av de aktiviteter som är allra roligast. 
Resultatet visar även att barnen antyder att det är viktigt att få interagera tillsammans med 
andra barn, pedagoger och miljön. Samspelet barn emellan anser Norðdahl & Einarsdóttir är 
viktigt för att barnen ska kunna skapa förutsättningar för interaktion tillsammans med 
utomhusmiljön. 
 
Waters & Maynard (2010) hävdar att när barn skapar samspel tillsammans med pedagoger 
kan det leda till ett livslångt lärande där varje barn utvecklas utifrån sin egen kunskapsnivå. 
De menar att barn får rika möjligheter för sitt kognitiva engagemang i utomhuspedagogiken, 
det gör även att barnen utvecklar sig socialt i interaktion tillsammans med miljön, andra barn 
och pedagoger. Även Larsson (2010) diskuterar att när förskolan förändrar sin pedagogiska 
miljö blir det strategiska val i samspelssituationer för barnen, vilket resulterar i att det sker 
förändringar i både i leken men även i samspelsvalen tillsammans med andra barn. Det är 
även viktigt att barn utvecklar sitt samspel och sin lek i förskolans arena och att det är den 
sociala interaktionen som ska finnas mellan barnen och den fysiska miljön. Den pedagogiska 
miljön inomhus och utomhus spelar stor roll för barns möjligheter att interagera på ett 
konstruktivistiskt sätt i förskolan. Shim m.fl. (2001) skriver fram att barns lek är mer 
engagerad och barnen är mer sociala i sina lekar ute än inne. Denna studie visar att barnen 
utomhus får större frihet att röra sig fritt och miljön inbjuder till just rörelse. 
Waters & Maynard (2010) har kommit fram till att de barn som vistas i utomhusmiljö med 
varierande och flexibla föremål får möjligheter att utveckla lärande och interaktion 
tillsammans med andra barn och miljön. Barn behöver fysisk aktivitet och genom den fysiska 
aktiviteten skapar de interaktionsmönster mellan varandra, pedagoger och miljön. Precis det 
som Larsson (2010) anser är viktigt tar även Waters & Maynard (2010) upp, det vill säga att 
samspelet mellan barn och miljön är viktig för barnens utveckling på förskolan. Det är miljön 
som skapar dessa samvaromönster på förskolan enligt Larsson (2010) och Waters & Maynard 
(2010). De diskuterar även att den fysiska miljön ska vara flexibel för barns 
interaktionsmönster på förskolan. 
 
Fjørtoft (2001) menar att barn föredrar miljöernas funktion framför dess form men även att 
barnens lek och samspel präglas av vilket material som erbjuds på förskolan. Vädret har stor 
betydelse för barns samspel och lek. Även Mårtensson (2004) belyser vikten av vädret för 
barns lek och samspel utomhus. Leken förhåller sig till vilket väder det är ute eftersom det 
erbjuder olika material för barnen att leka med. Men även årstiderna har en betydelse för 
barns lek och samspel, där olika sorters väderförhållanden kan erbjudas såsom snö, regn, sol 
och blåst med mera. Resultaten ovan visar vikten av en varierad utomhusgård på förskolan, 
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samt vilken betydelse väder och årstider har för barns samspel och lek. Ett annat resultat som 
inte visar vikten av väderförhållandena är Maynard & Waters (2007) studie som lyftes i ett 
tidigare tema. Där visar resultaten att barnen inte var utomhus mellan november och mars. 
Detta innebär i sin tur att barnen kan gå miste om intressanta väderförhållanden som snö och 
regn. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att den sistnämnda studien utgår från ett annat 
perspektiv. 

2.4. Pedagogens roll 
Det är inte säkert att alla förskolor har stora gårdar eller grönområden på sina utegårdar men 
en viktig faktor här blir då vad pedagogerna kan göra för att utforma utemiljön. Detta är något 
som Bergströms (2013) studie visar, att pedagogerna strävar efter att utgå från barns intressen 
när de planerar och utformar de fysiska miljöerna. Pedagogernas möjligheter till att inverka 
och förändra gårdens utformning är inte tillåtet, vilket ger uttryck för att de inte känner sig 
delaktiga i utomhusmiljöns utformning. Det lyfter även Szczepanski (2009) i sin studie att 
lärare/pedagoger inte vet hur man kan undervisa utomhus eftersom många av 
lärarna/pedagogerna inte ser utomhusmiljön som en lärmiljö. Maynard & Waters (2007) kom 
även fram till att det brister i kunskaper hos pedagogerna som inte ser utemiljön som ett 
lärtillfälle. Pedagogerna vet inte vad man kan erbjuda barnen eller göra ute för/med barnen. 
Leken och lärandet är en viktig del både ute som inne och detta är någonting som borde ske 
mer utomhus. 
 
Bergström (2013) belyser att pedagogerna ser många möjligheter att förändra gården då de 
har tillgång till en stor yta. Det är säkerheten som hindrar många förslag men Bergström 
menar att förändringar ändå kan göras till viss del. Resultatet visar att förskolan bland annat 
har ett klättertorn som pedagogerna själva har byggt på förskolan. Genom dessa små 
förändringar anser pedagogerna att de har en mer levande utomhusmiljö än många 
kommunala förskolor. Färdig lekutrustning kan vara spännande ett tag på förskolegården men 
barnen tröttnar i längden och därför är det bättre med en föränderlig miljö. Blanchet-Cohen & 
Elliot (2011) menar att den naturliga miljön är viktig för barnens utveckling där barnen 
använder alla sina sinnen samt tränar sin motorik. Genom att springa, hoppa över stockar och 
stenar, känna på bark och löv från träden utvecklar barnen sitt samspel med den naturliga 
miljön och blir villiga att lära sig mer om miljön. Eftersom den naturliga miljön hela tiden är 
föränderlig. Nedovic & Morrisseys (2013) lyfter att barn och pedagoger får möjlighet att 
skapa en utomhusmiljö tillsammans. Resultatet visar hur viktigt det är att barnen får vara med 
och skapa miljön de ska tillbringa sina dagar i på förskolan. Bergström (2013) menar även att 
pedagogerna utgår från barnens intressen när de utformar och planerar den fysiska miljön 
både inomhus och utomhus. Barns samspel tillsammans med pinnar, sand och snö skapar 
variation i leken men bevarar ändå en lekkoncentration som anses vara viktig för att kunna 
bibehålla leken en längre tid. Engdahl (2014) belyser att det är tillsammans med pedagogerna 
på förskolan som utomhusmiljön formar sig. Utifrån samtal tillsammans med pedagogerna 
framkommer det att barns kreativitet och lek sker genom samspel tillsammans med andra barn 
och även barn och miljön. I förskolan är miljön viktig för barns utveckling och genom 
samspel tillsammans med andra individer skapar det möjligheter för lärande i utomhusmiljön. 
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Under den dagliga utomhusvistelsen på förskolan visar sig ett pågående samspel mellan den 
fysiska miljön och barnen på gården. 
 
Waters & Maynard (2010) hävdar hur viktig utomhusmiljön är för barns lärande och 
utveckling. Pedagogerna är med och formar miljön men det är barnen som tar tillvara på 
redskapen som finns i miljön. Det framstår som ett intressant resultat som Waters & Maynard 
lyfter i jämförelse med det som Bergström (2013) belyser ovan. Enligt Waters & Maynard 
(2010) har pedagogerna en stor del i utformningen av utomhusmiljön, medan Bergströms 
(2013) studie visar att pedagogerna har en liten del i utformningen av förskolans 
utomhusmiljö. Dessa resultat visar skillnader i pedagogernas roll när det kommer till 
utformningen av utomhusmiljön på förskolan. Kan skillnaden bero på att studierna är gjorda i 
två olika länder där det kan finnas olika förutsättningar för pedagogerna? Vad pedagogerna 
tillåts att göra i utformningen på förskolan, men även att säkerhetsfrågan kan se olika ut i de 
olika länderna. 

3. VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Studien präglas av två teorier, ett sociokulturellt perspektiv och Gibson´s teori om begreppet 
affordance. Här nedan förklaras dessa teorier och centrala begrepp i relation till studien.  

3.1. Ett sociokulturellt perspektiv  
Samspel och lek är studiens fokusområde och är dessutom centrala begrepp i ett 
sociokulturellt perspektiv som genomsyrar denna studie. Även medierande artefakter är 
centralt i detta perspektiv och används för att analysera materialet. När barn uppmärksammar 
hur andra barn agerar och kommunicerar lär de sig av detta, vilket är en aspekt som Sträng & 
Persson (2003) belyser. Det innebär att hur barn samspelar och leker på förskolegården kan 
vara en avgörande faktor för vad barn lär sig. Vygotskys (1978) sociokulturella teori har en 
utgångspunkt som är betydelsefull där individen är en social aktör och individen utvecklas 
tillsammans med miljön. Vygotsky menar även att handling, sociala relationer och den 
språkliga kommunikationen är en av de mest betydelsefulla drivkrafterna i barns 
känslomässiga, sociala och tankemässiga utveckling. Barns lärande utvecklas genom 
processer som kan innebära att barns tankar blir till handling. När barn leker och 
kommunicerar med varandra utvecklar barnen sitt tänkande och sin kognitiva förmåga. Detta 
kan leda till nya tankemönster att förnya eller förändra sin lek och därigenom utveckla sitt 
samspel och nya handlingsmönster uppstår. Säljö (2000) lyfter även att i ett sociokulturellt 
perspektiv är samspelet mellan individer och kollektiva grupper en viktig grund för att 
utveckling ska kunna ske. 
 
Sträng & Persson (2003) belyser att barn som individer och hur de samspelar och leker i 
utomhusmiljön på förskolan har en avgörande betydelse. Barn kan tillsammans med varandra 
söka kunskap och utveckla sina lek- och samspelssituationer i utomhusmiljön. Sträng & 
Persson menar även att genom ett sociokulturellt perspektiv ligger fokus på individer och hur 
de samspelar. Det är inom detta område som individer kan utveckla sin kunskap, förståelse 
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och sina färdigheter för att utöka sin kunskapsbank. Enligt Hundeide (2006) sker kunskap 
med hjälp av artefakter i en situation i taget. Den kunskapen som ett barn till exempel fått 
genom att åka rutschkana kan barnet inte använda till att klättra i träd med. Säljö (2000) 
menar även att artefakter är ett objekt som individen måste ha kunskap om för att kunna 
använda. Varje individ skaffar sig egen kunskap om en artefakt och utifrån sin egen kunskap 
kan mediering utvecklas men även genom samspel tillsammans med andra, vilket även 
Hundeide (2006) visar ovan. Säljö (2000) poängterar att mediering sker i samspel mellan 
artefakter men även den sociala praktiken är viktig för mediering. Varje individ måste ha det 
intellektuella tänkandet för att varje artefakt ska kunna medieras med omvärlden och med 
andra individer i den, för att det ska få en större betydelse för sociala sammanhang. Sträng & 
Persson (2003) skriver fram leken och samspelets betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Barn blir genom leken medvetna om regler som utvecklas genom den sociala praktiken i 
förskolan. Genom sociala samspel utvecklar barn sin förmåga att bedöma situationer som kan 
uppstå med leken i fokus där regler och andra normer får betydelse för barns sociala praktik.  
 
Vygotskij menar att mediering genom redskap förklarar lärande genom enkla förbindelser 
mellan stimuli och respons och att människor reagerar på de stimuli de utsätts för. Med hjälp 
av de medierande redskapen som barnen har tillgång till sker deras fysiska handlingar i dessa 
miljöer. I samverkan och i samarbete mellan individer och artefakter utvecklar barnen sina 
kunskaper och färdigheter och handling utförs genom samarbetet mellan en tänkande varelse 
och artefakten. Det finns två typer av redskap, de som är fysiska och de som är språkliga. De 
fysiska redskapen som kallas för artefakter, människans tillverkade föremål som finns 
naturligt runt omkring oss i vår vardag. Det språkliga redskapen är de intellektuella, 
kommunikativa, mentala och diskursiva. Människan lever i båda dessa världar, där människor 
i sina praktiker och i sina handlingar alltid använder sig av redskap och framförallt de 
medierande redskapen. De språkliga och de fysiska aspekterna av artefakter går ihop med 
varandra och förutsätter varandra, tillsammans utgör de kulturella redskap. De kulturella 
redskapen omger barnen när de gör sina erfarenheter och barnen lär sig att hantera dem i olika 
sociala sammanhang. Barnen integrerar detta i sina aktiviteter och utvecklar nya redskap som 
får lever vidare. Detta är en utgångspunkt i medieringsbegreppet som innebär att barnen 
samspelar med och förhåller sig till de kulturella redskapen som finns i omvärldens genom de 
språkliga och fysiska artefakterna. I den verksamheten som barn ingår i anpassar och 
utvecklar barnen de kulturella redskapen så att de svarar mot barnens behov, barnen medierar 
med artefakterna som finns i deras omgivning genom deras erfarenheter och tankar (Säljö, 
2005). 
 
Ett sociokulturellt perspektiv får en betydelsefull roll för denna studie eftersom barns samspel 
och lek står i fokus. I ett sociokulturellt perspektiv är barns samspel och lek centrala begrepp 
då barn lär av varandra genom lek och samspel och de kan tillsammans söka kunskap genom 
miljön på förskolan. Barnen utvecklas tillsammans med miljön och när de leker och 
samspelar med varandra kan barnen utveckla nya tankemönster som kan leda till att de 
förändrar sin lek. Medierande artefakter är även ett viktigt begrepp att lyfta fram i denna 
studie, eftersom studien bland annat utgår ifrån detta begrepp som handlar om hur barn 
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handlar och använder sig av miljön som finns runt omkring dem och hur de medierar med 
artefakterna som erbjuds.  

3.2. Gibson´s teori om begreppet affordance  
J.J. Gibson skapade begreppet affordance som hänvisar både till omgivningen och individen, 
där affordance har sin grund i miljön men också från hur varje individ betraktar miljön. 
Affordance innebär att miljön blir en resurs som erbjuder individer att själva uppfatta och 
utforska miljön med sina egna erfarenheter och vilka beteenden som individen skapar. 
Eftersom affordance har sin grund både i omgivningen och individen blir det både någonting 
objektivt, verkligt och fysiskt men även någonting som är ogripbart. Affordance är någonting 
individuellt som bara återges specifikt utifrån individens egna erfarenheter i olika miljöer 
(Bergström, 2013, Chemero, 2003).  
 
Greeno (1994) hänvisar till Gibsons teori där det handlar om vilka erbjudanden miljön ger 
och vad för typ av interaktion som uppstår i miljön. Gibson´s teori om affordance verkar som 
en hjälp som skapar möjlighet till att se på någonting som något annat än det vi tar för givet. 
Bergström (2013) hävdar att de egenskaper som utgör affordance skapar inte själva 
erbjudandet i sig, utan det handlar om de speciella ögonblick när individen tolkar, ser och 
upptäcker erbjudandet som egenskaperna har i den fysiska miljön. Beroende på hur miljön är 
planerad och vilka ytor förskolegården har kan det erbjuda olika funktionella möjligheter. 
Individerna utforskar och tar in information om en plats som i sin tur präglas av vilka 
aktiviteter som möjliggörs för just den platsen. Till exempel inbjuder inte en kulle till att spela 
fotboll på utan det erbjuds mer på öppna ytor. Individerna betraktar miljön och ser 
begränsningar eller möjligheter för olika aktiviteter som kan uppstå. 
 
Gibson´s teori om begreppet affordance får en betydelsefull roll i denna studie eftersom den 
har sina ståndpunkter i både omgivningen och individerna som befinner sig i miljön. Det 
handlar även om vilka erbjudanden miljön ger och hur de enskilda individerna betraktar 
miljön och dess egenskaper.  

4. METOD 
I följande kapitel presenteras vilka metodval som forskningsstudien vilar på. Svensson & 
Ahrne (2011) menar att det metodologiska tänkandet är att använda sig av metoder som 
verktyg för att lösa de problem som uppstår. Underrubriker i detta kapitel är metodval, urval, 
etiska ställningstagande, design och analysverktyg. 

4.1. Metodval 
Bryman (2011) menar att genom observation kan man samverka och uttrycka kopplingar 
mellan olika personers kontexter och beteenden. Detta är grunden till att observation har valts 
som metod i denna studie. Vidare lyfter Bryman att ostrukturerad observation används i 
studier där man vill studera hur deltagarna agerar i en miljö. Studiens fokusområde handlar 
om hur barns samspel och lek gestaltar sig i två förskolegårdar och vad dessa utomhusmiljöer 
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ger för olika förutsättningar och erbjudanden för barn. Som observatör finns det olika grader 
av delaktighet menar Bryman (2011), icke-deltagande observation ligger också som grund för 
denna studie. Icke deltagande observation innebär att observatören inte engagerar sig i 
situationen utan betraktar den på håll. Detta har valts eftersom det är barns agerande i 
utomhusmiljön som undersöks i denna studie, alltså hur barns samspel och lek gestaltar sig på 
gården. 
 
Empirin har producerats med hjälp av videofilmning och anteckningar, för att skapa en 
bredare och djupare verklighetsbild av vad som sker på förskolans utomhusgård. Vi vill även 
kunna gå tillbaka till vissa situationer och se om dem igen, kunna studera vissa specifika delar 
vilket Lindgren (2012) lyfter som en viktig aspekt. Även Bjørndal (2005) belyser vikten av 
videofilmning som metod eftersom man kan återgå till situationerna och varje gång man tittar 
på empirin kan man upptäcka någonting nytt i situationen. Videofilmning har även valts för 
att återge bilden av förskolans utomhusgård och dess utformning. Lindgren (2012) hävdar 
även att videon som verktyg inte ger en sann kopia av verkligheten trots sina möjligheter. 
Hon menar att situationen blir som vi uppfattar den och inte som den är i verkligheten 
eftersom alla ser på en sekvens med olika glasögon. Vi är väl medvetna om detta men har 
ändå gjort valet att använda oss av videofilmning eftersom vi anser att vi får tillgång till 
videomaterialet flera gånger om och kan analysera det med olika glasögon. Allt kunde inte 
filmas och vi som filmare behövde då göra urval, vilket blir subjektivt. Anteckningar gjordes 
för att fungera som ett stöd till det insamlade materialet men även för att få en fylligare bild 
till empirin samt ett tillägg i de situationerna som inte kom med på film. Ericsson & Lindgren 
(2010) lyfter vikten av att skriva fram transkriberingen med känslomässiga uttryck då man får 
en djupare förståelse för hur en situation upplevs. Det är även centralt för ett sociokulturellt 
perspektiv när man analyserar resultatet som utgår från den sociala praktiken. 
 
Transkribering av all insamlad empiri är gjord och detaljerad nedskriven. Med andra ord har 
allt som skedde på videofilmen transkriberats, barnens språk, kroppsspråk och andra 
intressanta aspekter som skedde i bakgrunden av videofilmen. Detta för att sedan hitta 
relevanta och intressanta teman i det insamlade materialet användes en mindmapkarta för att 
få en överblick över all empiri. Det var till en början svårt att se samband mellan de olika 
transkriberade sekvenserna, men när vi kände att vi hittade ett tema som var relevant utifrån 
både vår teori och tidigare forskning blev det lättare att hitta sambanden för andra teman. 
Nästa svåra val vi behövde göra var att korta ner transkriberingarna i varje tema till relevanta 
och övergripande sekvenser till resultatdelen.  

4.2. Urval 
Ett bekvämlighetsurval har gjorts för denna studie då studien gjordes på två förskolor som för 
oss sedan tidigare är kända. Enligt Bryman (2011) innebär bekvämlighetsurval att forskaren 
redan har tillgång till en viss grupp. Vi har en god kontakt med båda förskolorna sedan en tid 
tillbaka, där den ena är kommunal och den andra är ett föräldrakooperativ. Förskolorna ligger 
i Halland, en förskola kallas i denna studie för Solen och den andra förskolan för Månen. På 
båda förskolorna har barngruppen på 3-6 årsavdelningen valts ut, det är dessa grupper vi 



 11 

tidigare haft kontakt med. Förskolornas utomhusgårdar skiljer sig i sin utformning och det har 
varit en avgörande faktor, eftersom det är hur barns samspel och lek gestaltas som är i fokus. 
En nackdel med detta urval är att tidigare erfarenheter kan spegla ens uppfattningar kring 
resultatet men även i det man väljer att observera. Urvalen ur transkriptionerna har valts ut där 
samspel och lek framkommer tydligt i förskolans utomhusmiljö. Dessa urval blir till en grund 
för studien där barn interagerar med varandra och miljön på olika sätt.  

4.3. Etiska ställningstaganden 
I denna studie har hänsyn tagits till etiska aspekter. Informationsblad har skickats ut i god tid 
och uppfyller kraven som Bryman (2011) lyfter om de etiska principerna. Med 
informationsbladet skickades även en samtyckesblankett till barnens vårdnadshavare då ett 
godkännande är viktigt för barnens delaktighet i studien. Syftet med undersökningen beskrivs 
i informationsbladet samt att alla uppgifter är konfidentiella och inte kommer att användas för 
obehörigt bruk. I informationsbladet framgår det även att de uppgifter som samlas in enbart är 
till undersökningen. Empirin har förvarats på ett minneskort samt även på en lösenordskyddad 
dator. När resultatet presenteras är förskolorna och alla namnen på barnen fiktiva för att göra 
dem anonyma. 

4.4. Design 
De två medverkande förskolorna kontaktades via telefon för att se om det fanns intresse för 
att ställa upp i studien. Efter att förskolorna godkänt deltagande i studien skickades 
samtyckesblanketter ut till vårdnadshavarna. Detta för att få tillbaka blanketterna i god tid om 
godkännande, eller icke godkännande för barnens deltagande i studien. Sedan bestämdes en 
träff för videoobservation på båda förskolorna. De två videoobservationerna som utfördes 
varade under cirka 50-60 min per gång. Vi samlade aldrig barnen innan observationstillfället 
för att berätta vad vi skulle göra utan observationen startade direkt. Vi var väl medvetna om 
att frågor kring filmandet kunde väckas hos barnen eftersom vi inte underrättat barnen om vad 
vårt syfte med filmandet var. Under varje observation filmades helheten och fokus var på 
samspel och leksituationer mellan barnen och utomhusmiljön. Detta leddes till att enskilda 
grupper med barn följdes och dokumentation av deras lek och samspel gjordes under 
utomhusvistelsen. Videokameran stod inte på ett stativ utan vi filmade genom att själva hålla i 
den, eftersom vi följde barnens samspel och lek på utomhusgården. Den som inte höll i 
filmkameran tog anteckningar kring situationerna. 

4.5. Analysverktyg 
Studiens resultat analyseras utifrån begreppet medierande artefakt och som är centralt i ett 
sociokulturellt perspektiv som förklarades i ett tidigare avsnitt. Ett sociokulturellt perspektiv 
har fokus på lärande och sociala praktiker och används i studien som ett verktyg för att 
analysera resultatet. Resultatet analyseras även utifrån begreppet affordance som är centralt i 
Gibson´s teori om affordance. I denna teori ligger fokus på omgivningen och de enskilda 
individerna som befinner sig i miljön. Det innebär vilka erbjudanden miljön ger barnen och 
hur de betraktar miljön och dess egenskaper.  
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En kvalitativ analys består i princip alltid av en mängd empiri och Fejes & Thornberg (2009) 
poängterar att utmaningen ligger i att skapa mening i detta material. Genom att identifiera och 
skilja mellan det betydelsefulla och det alldagliga skapas nya framstående mönster i empirin. 
Svensson (2011) hävdar att teorin kan vara nödvändig för att kunna få syn på sitt material 
som någonting värdefullt. Transkribering har genomförts utifrån videofilmerna som skrivits 
ner i textformat. Vidare har empirin kategoriserats, vilket innebär att materialet struktureras 
upp och kodats in i olika kategorier samt att teorierna har funnits i bakgrunden. 
Mindmapkarta användes för att hitta olika intressanta kategoriser och tre fängslande teman 
uppkom. Slutligen har modellering skett vilket betyder att forskaren analyserar empirin i 
relation till teorin och begrepp kan analyseras fram. I denna studie kommer vi med hjälp av 
teorierna och dessa begrepp beskriva och förklara varför det som sker i empirin händer och 
hur olika saker hänger samman (Fejes & Thornberg 2009). 

5. RESULTAT 
I följande kapitel lyfts väsentliga delar från den empiri som producerats i denna studie. I detta 
kapitel redogörs först de båda utomhusgårdarnas karaktär. Därefter presenteras och analyseras 
ett antal olika sekvenser och en summering av sekvenserna på respektive gård sker.  

5.1. Utegårdarnas karaktär 
Kort presentation av gårdarna beskrivs för att få en inblick i hur de ser ut.  

5.1.1. Förskolan Månen 
Vi går igenom dörren och går ned för en liten trappa som leder ut till kortsidan av 
utomhusgården, där vi möts av solsken och en frisk november kyla. När vi blickar ut över 
gården möts vi av en rätt liten men charmig gård med mycket material men lite träd och 
buskar. Vi har placerat oss i ett hörn där vi har uppsyn över hela gården. Det finns två 
gungområden på gården, ett område består av gungor som är till för yngre barn och ett för 
äldre barn och båda är omringade av staket. Inom de äldre barnens gungområde står det en 
bänk i ett av hörnen. I mitten av gården finns det en sandlåda som bildar en rektangel, runt 
detta område löper det en asfaltsväg. Vägen bildar en ögla som försvinner bort mot grinden, åt 
andra hållet sträcker sig vägen till en pil-koja. Rutschkanan som är placerad uppe på en kulle 
är smal och erbjuder endast ett barn i taget att åka i den. Rutschkanan har ett tillhörande trä-
däck som sträcker sig bakom rutschkanan, trä-däcket bildar ett tak och står man nere på 
marken blir det ett litet skymundan. Vi kan även se en lekstuga i trä med tre väggar och tak 
och en lekstuga i plast med fyra väggar och tak. På gården ligger det även en nergrävd 
motorbåt, en gungbräda som ser ut som en blomma och en klätterställning. Gården har även 
ett litet trähus där allt löst material förvaras, ett förråd. Det finns även en tankstation som står 
vid ena vägkanten. 
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5.1.2. Förskolan Solen 
Det är en regnig och mörk dag i november. Vi står med ryggen mot förskolan och blickar ut 
över gården. Det finns mycket buskar och träd som omger lekredskapen som finns på gården. 
Stora grönområden sträcker sig ut på gården och det finns breda asfalterande vägar som 
barnen kan cykla på. Huset vi har bakom oss är format som ett L och barnen har möjlighet att 
ta sig runt förskolans hus. Det finns tre sandlådor på gården, den ena av dem täcks av en stor 
klätterställning och två gunghästar, den andra som är betydligt mindre har en klätterställning 
för yngre barn, i den tredje sandlådan finns enbart sand där barnen kan gräva och göra 
sandkakor. Alla tre sandlådorna har en kvadratisk form. Grönområdet sträcker sig upp över en 
kulle där de flesta buskar och träd är placerade. Nedför kullen går en rutschkana som är bred 
så flera barn kan åka samtidigt. Två gungområden finns placerade på förskolan, den ena med 
gungor för äldre barn och den andra med gungor för yngre barn. Gungområderna har staket 
runt omkring. På gården finns en lekstuga som alltid är öppen för barnen. Gården har även ett 
trähus där allt löst material förvaras, ett förråd. 

5.2. Samspel och lek genom tagningslekar på förskolans utomhusgård 
Följande sekvenser utspelar sig på Månens förskola och är utvalda därför att tagningslek 
framgår tydligt i dessa sekvenser.  

5.2.1. “Jag är en dinosaurie” 
På Månens förskola står Markus uppe på kullen och ropar energiskt ut att han 
är en dinosaurie, Annie kommer tätt efter och frågar om hon också får vara en 
dinosaurie. Markus ropar sedan ut över gården att Annie är med i leken. 
Markus konstaterar till Annie att Ivan är en polis som cyklar runt på gården 
och pekar mot Ivan. Annie och Markus börjar springa runt på gården. Markus 
ropar retsamt: -“ Ivan, ta mig, Ivan Ivan, hej hej” Markus springer nära Ivan, 
Ivan sträcker ut armen och utbrister: - “tagen, Markus nu tog jag dig”. Markus 
springer iväg och samtidigt ropar Annie bekräftande: -“jag är också 
dinosaurie”. Markus och Annie söker hela tiden Ivans uppmärksamhet om att 
han ska ta dem, Ivan tittar mot dem men bryr sig inte alltför mycket utan 
cyklar vidare på gården. 

 
I denna sekvens erbjuder kullen en möjlighet för Markus att komma högre upp än de andra 
barnen men också en möjlighet att kunna se ut över gården. Alla barnen kan se och höra 
honom tydligare än när han står på samma nivå som de andra. Markus söker kontakt med 
barnen som är på gården, han vill att alla ska vara med i hans lek och använder då kullen för 
att få sin röst hörd. Annie uppmärksammar direkt det som Markus gör och de båda står nu på 
kullen och ropar till de andra barnen att de är dinosaurier. Å ena sidan kan kullen i denna 
sekvens verka som en samlingsplats som Annie och Markus använder för att visa sin lek för 
de andra barnen. Eftersom kullen är synlig från hela gården blir detta en perfekt plats för alla 
barn att uppmärksamma leken som pågår där. Å andra sidan kan kullen innebära ett pax i 
denna lek då man inte kan bli jagad uppför kullen med cykeln. Eftersom Markus och Annies 
lek går ut på att bli tagna springer de ned till en lägre nivå på gården och fram till vägen som 
fungerar som en cykelbana där Ivan cyklar och leker polis. Det vill säga att när Markus och 
Annie springer från sin trygga plats på kullen startar leken och Annie och Markus vill bli 
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tagna av Ivan. Kullen kan fungera i denna sekvens som en central plats där man vill visa sig 
större och bättre än de barn som är nedanför den. Den kan även fungera som en plats där alla 
ser och hör en bättre och där barnen kan bjuda in varandra till olika lekar och 
samspelssituationer. 

5.2.2. “Följ efter mig” 
På Månens förskola är Wiktor en polishund som sitter och skäller intensivt 
bak på Eriks cykel. Annie söker Eriks kontakt genom att ropa att hon kan 
smita ut från gungorna, Annie smiter ut och Erik springer efter. Erik springer 
in i gungområdet igen och springer emot Ellen i full fart som står i ett av 
hörnen vid en bänk. Erik springer förbi Ellen. Samtidigt utbrister Annie 
hoppfullt och bestämt som nu står upp och gungar: - ” Följ efter mig!”. Erik 
står med ryggen mot Ellen, han tittar bakåt mot Ellen och skriker: - ” Gå och 
lägg dig!”. Han håller en intensiv blick mot Ellen hela tiden. Ellen tittar 
uppmärksamt upp mot Erik och tar ett kliv mot honom. Båda två stannar upp 
tvärt. Plötsligt börjar både Ellen och Erik att springa samtidigt, Erik mot Ellen. 
Ellen springer fram och tar tag i gungan som är ledig. Erik springer förbi Ellen 
samtidigt som han riktar handen som en pistol mot henne och ropar högt: - 
”Pang!”. Erik springer förbi Annie och riktar sin hand emot henne och skriker: 
- ”Pang!”. Han fortsätter att springa runt gungorna i en väldig fart. När Erik 
kommit runt till Annie, hoppar Annie snabbt av gungan och springer ut ur 
området, Erik springer efter och ställer sig för ingången. Annie fortsätter att 
ropa att Erik ska ta henne. Wiktor skäller intensivt under hela situationen. 

 
Barnen i denna sekvens befinner sig i gungområdet där de leker tjuv och polis och barnen har 
intagit tydliga roller i leken. Gungområdet används i denna lek som ett fängelse och det finns 
staket runt området. Staketet inger känslan av att området är avspärrat och det ligger även 
avsides på gården. Staketet används som en avskärmning för leken och det skapar trygghet 
och gör det tydligt för barnen var lekens gränser går. Samtidigt inbjuder staketets avgränsning 
till att springa runt inom området och det är där leken har sin grund. Detta tydliggörs när 
Annie springer ut från gungområdet och vill bli jagad men Erik ställer sig vid öppningen och 
väntar tillbaka Annie. Även om staketet har hål och att det är lätt att ta sig igenom eller över 
det är det endast öppningen till gungområdet man kan smita ut igenom under leken. 
Öppningen fungerar som en osynlig dörr i leken som vaktas av en polishund. Inne i 
gungområdet finns det pax i form av en bänk och de två gungorna. Detta skapar lekens 
karaktär eftersom det inbjuder tjuvarna i denna lek att vara inom området men ändå inte bli 
fasttagna. Spänningen i leken ökar när barnen är i ett avgränsat område med tydliga gränser. 
Placeringen av bänken kan få en avgörande roll då den skärmar av ett hörn i gungområdet. 
Bänken får betydelse genom att det är ett pax men det går även att tyda det som en 
fängelsecell, då Erik ropar till Ellen att hon ska gå och lägga sig på bänken. Bänken ger nu 
möjlighet till att verka som en fängelsesäng istället för en träbänk. När Ellen blir jagad av 
Erik tar hon tag i en av gungorna och Erik låter då henne vara, vilket tyder på att Ellen har 
tagit sig till ett pax som gungorna symboliserar i detta fall. Dessa föremål i området fungerar 
som pax eftersom materialet är fristående och det skapar känslan av att det är en tillflyktszon. 
Barnen får något att fly till och stanna upp vid, det blir som frizoner i området där man inte 
kan bli tagen. I denna sekvens använder barnen gungorna som ett pax samtidigt som de 
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gungar på gungorna. Gungorna används på ett annorlunda sätt och barnen har skapat förnyade 
kunskaper om att gungorna inte alltid behöver användas till det som de är tänkta till att göra. 

5.3. Materialets betydelse på förskolans utomhusgård för barns samspel 
och lek 

Följande sekvenser utspelar sig på både Månen och Solens förskola och är utvalda därför att 
materialets betydelse framgår tydligt i dessa sekvenser. 

5.3.1. “Nej vi måste åka runt först” 
På Solens förskola cyklar Hanna energiskt på taxicykeln och Anna står bakom 
hängande över sitsen med ena benet nere på marken ibland. Hanna och Anna 
skrattar och pratar med varandra, men vi uppfattar inte vad samtalet handlar 
om. Molly tittar upp mot flickorna när de kommer cyklande och ropar med 
hoppfull röst: - ”Hanna, stanna Hanna.”. Hanna svarar stressat: - ”Nej vi måste 
åka runt först, för hon bakom tar tiden”. Anna springer nu efter cykeln med 
händerna fasthållna på stålpinnen bak på cykeln. Anna lutar sig sedan över 
stången så att benen inte tar i marken längre, hon hänger över sitsen. Nu sitter 
Anna bakom Hanna som cyklar på i full fart. Flickorna har nu tagit sig runt 
huset och till pedagogen som tagit tiden. 

 
Förskolans hus som omges av en bred asfalterad väg erbjuder barnen möjlighet att ta sig runt 
huset på olika sätt liknande en bana. Detta framkommer i sekvensen ovan när Hanna och 
Anna cyklar runt huset samtidigt som någon tar tid. När Hanna svarar Molly att de inte hinner 
stanna eftersom någon tar tid på dem indikerar detta att de tävlar runt huset. Tiden 
symboliserar i denna sekvens att flickorna cyklar runt huset som på en tävlingsbana och man 
ska ta sig runt på kortast tid. Det är en stressad situation barnen befinner sig i eftersom Hanna 
och Anna vill cykla runt huset på en snabb tid, vilket kan vara en anledning till att de inte 
stannar upp vid Molly. Å ena sidan kan huset ge känslan av att det blir mer spännande att 
cykla runt då man inte blir iakttagen största delen av banan. På baksidan av förskolan ligger 
större delen av gården, vilket gör att när barnen cyklar på framsidan är de för sig själva då 
pedagogerna oftast befinner sig på baksidan. Barnen kan då känna sig mer fria och det inger 
känslan av att man kan göra vad man vill då ingen ser en. Å andra sidan kan huset och vägen 
symboliseras likt en bana där det finns en tydlig start och ett tydligt mål, den utsatta vägen 
blir då lätt att uppfatta som en tävlingsbana. Det kan erbjuda att tävlingsinsikten blir mer 
påtaglig eftersom den kretsar runt ett hus och när någon tar tiden. Flickorna cyklar runt på en 
taxicykel vilket gör att de tillsammans kan tävla runt huset. Taxicykeln inbjuder även till att 
man kan hjälpas åt att ta fart då den ena av flickorna cyklar och den andra står bakom och 
puttar på. Hon varierar med att putta på och att bara åka med bak på cykeln. En orsak till att 
hon gör detta kan vara att taxicykeln erbjuder enbart en förare och skulle den andra flickan 
sitta bak hela tiden går inte cykeln lika fort som när hon växlar mellan att putta på och att åka 
med. Detta gör att de använder cykeln på ett mer effektivt sätt än vad den egentligen erbjuder 
för när man ser på cykeln finns det plats för en förare och två passagerare.  
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5.3.2. “Jag skulle ju bara laga den” 
Ivan sitter på sin cykel på Månens förskola, han har hittat ett snöre som han 
försöker knyta fast i plastbilen som står bakom honom. Daniel kommer och 
flyttar den stora bilen åt sidan och säger bestämt: -“ja kan!”. Daniel utbrister 
sedan uppgivet: -“jag skulle ju bara laga den, för den inte ska gå sönder. Jag 
ska ju bara laga bilen”. Diskussionen mellan pojkarna fortsätter en längre 
stund om vem det är som ska få bestämma vad de ska göra med cykeln och 
bilen, det råder fortfarande delade meningar. Daniel har under tiden lagt en 
mugg under hjulet som bilen står på och ställer sig upp. Markus sparkar 
medvetet till bilen som gör att hjulet åker ned från muggen, han cyklar sedan 
iväg. Daniel går fram till Ivan och säger glatt: -“jag vet nu vad vi kan göra 
med den, du kan skjutsa mig när jag sitter i den”, Ivan svarar förvånat: - 
“okej”. Daniel kryper sedan in i bilen och ligger i den på sidan. Ivan sitter på 
cykeln och tittar på Daniel och skrattar. Daniel säger uppmanande till Ivan: -
“så nu kan du köra”. 

 
I denna sekvens har pojkarna helt olika intentioner om vad de vill göra med lekredskapen, 
speciellt bilen i fråga som används på olika sätt till en början. Det finns spänningar mellan 
pojkarna när de inte kommer överens i leken, hårda ord och handlingar styr situationen. En 
intressant aspekt är att när Markus cyklar iväg från Ivan och Daniel, bryts den tryckta 
spänningen och Ivan och Daniel startar en gemensam lek. I detta sammanhang använder Ivan 
cykeln som en bärgningsbil, målet är att den ska släpa bilen efter sig med hjälp av snöret. För 
att detta överhuvudtaget ska fungera behövs snöret som kan binda samman cykeln och bilen 
och som i sin tur symboliseras likt en dragkrok. Snöret får en central betydelse tillsammans 
med dessa redskap för att fungera då de inte fungerar var för sig i denna sekvens. Detta 
framkommer även genom Ivans handlingar när han inväntar att Daniel ska bli klar med bilen 
så han kan knyta fast snöret och köra iväg. Bilen har två olika betydelser i en och samma 
händelse. Ett intryck bilen ger är att den är trasig vilket resulterar i att den behöver komma till 
en verkstad. Bilen är gammal och rostig och den fungerar inte om den inte blir lagad. Här är 
pojkarna oense om bilens roll och vilken betydelse den har och vilka användningssätt den ska 
ha i sammanhanget. Samtidigt representerar bilen någon form av släp som man kan köra runt 
med på gården. Detta erbjuder barnen möjlighet att åka tillsammans efter varandra, liknande 
ett tåg. Senare i sekvensen får redskapen en ny betydelse och mening när Daniel och Ivan slår 
ihop sina lekar. Detta leder i sin tur till att bärgningsleken och verkstaden går från sin 
nuvarande betydelse och får en ny innebörd. Bilen blir istället nu ett släp som bogseras av 
cykeln och snöret har fortfarande en central roll eftersom det håller ihop hela ekipaget. När 
dessa redskap kombineras med varandra leder det till en fungerande lek. Intressant är att leken 
har utformats till det som var Ivans plan från första början utan att han ens nämnt det för 
Daniel som nu tänker att det är hans lek. Daniel kommer med förslaget att Ivan kan köra 
honom och han går med på det. Detta gör att leken får en ny ingång och leken har på så sätt 
fått en ny karaktär. 

5.3.3. “Hokus pokus simsalabim” 
På Månens förskola står Erik och Lisa vid ingången till gungområdet. Erik har 
sagt till Lisa ett flertal gånger att man inte får vifta med pinnar. En stund 
senare säger Erik uppmanande till Lisa som håller hårt i sin pinne: -”Får jag 
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lite så ska jag trolla lite med dig.” Erik håller pinnen i handen går in mot 
gungorna och riktar den mot Annie samtidigt som han säger med stor 
inlevelse: -”Hokus pokus simsalabim, hokus pokus simsalabim”. Sedan hör 
man Lisa ropa högt: -”Och Nina också!”. Erik går mot Nina som ligger på 
stocken i ena hörnet av gungområdet. Han riktar pinnen mot Nina, ljudet 
uppfattas inte. Erik säger konstaterande till Lisa: - ” Hon är mat Lisa, hon är 
mat”. 

 
Pinnen är ett redskap som kan ge tillgång och erbjuda barnen många olika möjligheter för att 
utveckla och utmana barnens lek och samspel. Både Erik och Lisa använder pinnen som ett 
redskap i deras lek som trollkarlar när de viftar med pinnen. Erik använder pinnen som ett 
trollspö och förtrollar de andra barnen till mat, efter att Lisa har sagt till honom att göra detta. 
Lisa står själv utanför området och styr Erik om vilka han ska förvandla med sitt trollspö. 
Pinnen blir i detta fall ett medierande redskap i form av ett trollspö, detta sker när Erik håller 
pinnen i handen och viftar samtidigt som han säger en trollformel. Pinnen får en stor 
betydelse i trollkarlsleken eftersom det är med trollspön som man kan förtrolla någon med 
vilket pinnen representerar i denna lek. Utan pinnen får leken inte samma innebörd eftersom 
man inte kan förtrolla någon med enbart sin hand utan ett redskap behövs i leken. Till en 
början såg Erik pinnen som något man inte får använda sig av för att man kan skada sig på 
den. Detta kan vara en regel de har på förskolan och det kan göra att barnen inte använder 
pinnar i sina lekar för att man inte får det. I sin tur kan det leda till att leken inte kan ges 
samma möjlighet till att utvecklas som det kan göra med detta enkla redskap på förskolans 
utomhusgård. 

5.4. Utformningens betydelse på förskolans utomhusgård för barns samspel 
och lek 

Följande sekvenser utspelar sig på Solens förskola och är utvalda därför att utformningens 
betydelse framgår tydligt i dessa sekvenser.  

5.4.1. “Du kan inte klättra upp här” 
På Solens förskola klättrar Molly aktivt upp i ett träd vid rutschkanan, hon 
kämpar med att ta sig upp. Hon klättrar högre upp, flåsar till och flyttar sedan 
foten till en annan pinne. Molly vänder sig vädjande mot den som filmar och 
säger förtvivlat: - “aah jag kommer inte loss”. Hon säger sedan med en 
nöjdare röst: -” jag vet vad jag kan göra som inte du kan göra”. Molly 
fortsätter frustrerat: -”mm, aah jag sitter fast”. Forskaren hjälper Molly loss. 
Hon klättrar vidare till en gren som är böjd ut från trädet samtidigt som hon 
säger retsamt: -”du kan inte klättra upp här eller hur. Man kan gå ut längre här, 
aah”. Grenen åker långsamt neråt. Molly klättrar tillbaka in mot huvudträdet 
samtidigt som hon ropar glatt på Janne som kommer gående. 

 
I november månad har träden tappat alla sina löv. Detta gör att när Molly klättrar i trädet i 
detta fall blir hon synlig för de andra barnen då trädet är placerat på en kulle mitt på gården. 
Detta gör att hon får en överblick över vad de andra barnen gör och befinner sig på gården. 
När Molly klättrat upp i trädet erbjuder det henne att vara högre upp i jämförelse med de 
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andra barnen. Denna möjlighet att ta sig högre upp har i detta fall gjort att Molly vill visa upp 
sig för de andra barnen och hon vill visa vad hon kan. En intressant aspekt är de erbjudanden 
träden ger barnen i höjdskillnader, det kan göra att barnen vill framhäva sig själva och sin 
egen kunskap. Det framkommer när Molly söker bekräftelse både från forskaren men också 
från Janne som kommer gående. Hon använder sig av trädet för att bevisa sina 
klätterkunskaper. Detta synliggörs genom det Molly säger till forskaren och Janne, då hon 
hela tiden framhäver sig själv att kunna och vara en kunnigare person. Molly syftar på att de 
andra inte har de kunskaper som hon innehar genom trädklättringen. När Molly klättrar ut på 
en av grenarna på trädet utbrister hon ett oroligt ljud, vilket i sin tur kan indikera på att grenen 
i detta fall är en utmaning i hennes klättring. Grenarna är böjbara ju längre ut barnen klättrar 
på dem och det kan öka svårighetsgraden. Trädet kan erbjuda barnen förutsättningar att träna 
sin grovmotorik då alla träd ser olika ut och har olika form. Detta gör att barnen själva kan 
välja vilken svårighetsgrad de vill utmana sig i då de kan välja olika träd. 

5.4.2. “Putta ner den nu” 
På Solens förskola utbrister Janne exalterat: - “ Alma, Alma”. Alma svarar 
bekräftande: -” ja”. Janne säger uppmanande: - “kom lite, ska vi testa när 
denna skottkärra åker nedför rutschkanan, vill du testa de?”. Janne kånkar på 
skottkärran som är upp och ner och lämnar över till Alma och säger 
provocerande och pekar på rutschkanan: - “Där, där kan du göra de”. Alma bär 
skottkärran, ler och tittar på Janne. Janne säger bestämt till Alma: -“ lägg den 
så på de hållet”. Janne konstaterar: - “ så, nu puttar du ned den där”. Anton 
står bredvid och utbrister förvånat: - “ooj”. Alma puttar ned skottkärran för 
rutschkanan. Janne springer nedför trappan vid rutschkanan. Han lyfter upp 
skottkärran och bär upp den för trappan och ber Alma putta ner skottkärran 
igen, fast denna gång med skottkärran ståendes upp. Janne säger sedan 
utmanade till Alma: -“ sätt dig i den, sätt dig”. Alma börjar böja sig ned över 
skottkärran men säger sedan med tvekande röst: -” men jag kommer ramla och 
slå mig”. Janne lyfter då upp skottkärran så den står med handtagen upp i 
luften och ber Alma att sätta sig igen. Alma säger igen med bestämd röst: -
”men jag kommer ramla och slå mig då”. 

 
Rutschkanan och skottkärran är i denna sekvens centrala för barnens lek. Rutschkanan bjuder 
in till att åka nedför och till fartupplevelser för barnen. Den är omgiven av buskar och träd 
och är belägen på en kulle. Å ena sidan använder barnen rutschkanan på det sätt som är 
tanken, att åka nedför den. Å andra sidan är det inte barnen själva som åker utan de använder 
ett redskap, en skottkärra som tillgång för att testa rutschkanans fart. Skottkärran är ett 
redskap som används när man vill flytta saker som exempelvis vatten, jord och löv. I denna 
sekvens använder barnen skottkärran på ett annorlunda sätt när de puttar ned den för 
rutschkanan. Barnen testar rutschkanans kraft med hjälp av skottkärran. Rutschkanan ger i 
kombination med skottkärran ett intressant erbjudande som barnen tog till sig. Detta ledde i 
sin tur till att barnens samspel i leken blev mer uppmanande och hetsigt. Barnen provar även 
att putta ned skottkärran på alla möjliga sätt, då Janne uppmanat Alma genom att säga till 
henne hur och när hon ska putta ned skottkärran för rutschkanan. Detta syns tydligt i Jannes 
påståenden och tillvägagångssätt i leken. Allt detta kan tyda på att barnen vill se vad som 
händer med skottkärran när den åker i fart nedför rutschkanan. Samtidigt är rutschkanan 
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belägen bland träd och buskar vilket gör att den blir skymd. Det kan göra att barnen vågar 
testa detta med skottkärran. Det blir tydligt att barnen använder sig av träden och buskarna 
bredvid sig som skapar känslan av att ingen ser, det blir privat. Detta indikeras när Janne själv 
inte vågar putta ner skottkärran utan låter i detta fall Alma göra det. När även Anton utbrister 
ett oj kan det bekräfta det som Janne och Alma gör inte är tillåtet. Janne vill använda 
skottkärran och rutschkanan på ett nytt sätt när han ber Alma att sätta sig i skottkärran 
samtidigt som hon åker nedför rutschkanan. Det vill säga att när Alma enbart sitter i 
skottkärran används den på rätt sätt, men i förhållande till att skottkärran ska åka nedför 
rutschkanan med Alma får skottkärran en ny betydelse. Både rutschkanan och skottkärran har 
tillsammans i denna lek fått nya möjligheter och gett andra erbjudanden än vad tanken var 
från början. 

5.4.3. “Jag åkte där och den gick jättefort” 
Anton sätter sig i rutschkanan på Solens förskola och åker ned. Molly åker 
sedan nedför rutschkanan och utbrister med skräckblandad förtjusning: - “aah, 
hjälp”. Molly ropar sedan exalterat: – “Janne, Janne sätt dig i rutschkanan och 
åk, jag åkte där och den gick jättefort”. Janne svarar lugnt: – “okej, jag 
kommer”. Janne frågar undrande om han ska hälla vatten i rutschkanan. Molly 
svarar glatt: – “ja, häll vatten på den.” Janne häller vatten och Molly säger 
igen: – “åk på den Janne”. Janne tittar frågande på Anton och säger: – “ska vi 
åka nu?” och säger sedan konstaterande: -”nu ska jag åka, Anton, ska du inte 
åka med.” Anton svarar bestämt: – “nä”. Janne med en mer tydlighet i sin röst 
denna gång: - “Anton kom.” Anton kommer fram och sätter sig tveksamt 
bredvid Janne. Molly ropar uppmuntrande till dem: – “åk med er”. Anton och 
Janne åker ned med ett tjut. Janne säger uppgivet men ändå glatt: – “aah de 
blev blött i rumpan”. Molly sätter sig ner och säger: – “Jag ska också testa” 
och åker ner med ett stort tjut. Anton, Janne och Molly står nedanför 
rutschkanan och skrattar gott. 

 
Rutschkanan är ett redskap på förskolan som kan erbjuda barnen att uppleva fart när de åker 
nedför den. Detta är någonting som Anton, Janne och Molly prövar. Farten som erbjuds i 
rutschkanan kan barnen uppleva året om då den alltid finns på plats på gården. Andra 
liknande fartupplevelser på gården är under vinterhalvåret om det finns möjlighet till snö då 
barnen kan åka pulka nedför kullen. Annars är det endast rutschkanan som har dessa 
egenskaper och som är bestående på gården. I denna sekvens är det fartupplevelserna som 
fångar Mollys intresse och som hon vill att andra barn ska testa på. Detta framkommer när 
Molly konstaterar hur fort det gick när hon åkte och vill att Janne ska få uppleva känslan av 
fart i rutschkanan. Denna dag i november öser regnet ner och rutschkanan är blöt av allt regn. 
Det kan i sin tur leda till att Molly anser att det går extra fort i rutschkanan då hon åker med 
skräckblandad förtjusning. Hon vill även att Janne ska testa att åka i rutschkanan när hon bett 
honom att hälla vatten i den. Vattnet i denna sekvens ger möjlighet till att rutschkanan blir 
blötare vilket i sin tur kan leda till att det går fortare. Molly konstaterar detta när hon ber 
Janne att hälla mera vatten i rutschkanan och sen åka nedför den själv. I början av sekvensen 
är stämningen fridfull då barnen är glada och positiva. När barnen sedan har hällt mer vatten i 
rutschkanan ökar spänningen mellan barnen då Janne bestämmer att Anton ska åka 
tillsammans med honom. Detta kan tyda på att Janne inte vill åka själv nedför rutschkanan, en 
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anledning kan vara att han inte vet hur fort den går. Molly har tidigare nämnt att rutschkanan 
går jättefort med vatten och det kan ha skapat en osäkerhet hos Janne. Vattnet blir till ett 
redskap när det hamnar i rutschkanan eftersom det hjälper barnen att åka snabbare. Vattnet för 
sig har ingen betydelse utan det är när det hamnar i relation med rutschkanan som det får en 
mening för barnens lek. Barnen testar vattnets egenskaper när de häller det i rutschkanan och 
märker snabbt att det går snabbare med vattnets hjälp. 

5.5. Sammanfattande resultat 
Det är två tydliga lekkaraktärer som är framträdande på Månens förskola. Den ena av dem 
präglas av tagnings-lek där en viss spänning finns mellan barnen, man ska fånga varandra i 
leken och retsamma fraser styr leken om att barnen vill bli tillfångatagna. I denna lekkaraktär 
finns tydliga skilda förutsättningar bland barnen då den ena kännetecknas av jämn fördelad 
delaktighet där alla är med och bestämmer, medan den andra är mer uppstyrd och har mer 
tydliga roller som tjuv, polis och vakthund. Utomhusgårdens omfång har en utmärkande 
funktion i denna lekkaraktär då barnen använder sig av en del av gården (gungområdet) i den 
ena leken medan i den andra används hela gårdens område men framförallt kullen. Den andra 
lekkaraktären präglas av förmågan att vara kreativ i barnens lek. Fantasi och kreativitet styr 
lekarna på skilda sätt med olika material (bil, cykel och pinne), då den ena lekens karaktär 
drar paralleller till verkligheten där man leker verkstad medan den andra är mer fantasirik där 
trollkarlar är i fokus. En utmärkande karaktär i kreativitetsleken är jag-känslan, förmågan att 
själv kunna och vilja bevisa sin kunnighet för andra barn. Ett sammanfattande resultatet från 
Månens förskola präglas av aktiva lekar och barnen är hela tiden i rörelse.  
 
Solens förskola präglas av två övergripande karaktärer i barnens lek. Den ena präglas av en 
vild lekkaraktär då barnen både kastar redskapen nedför rutschkanan vid buskarna och kör 
rally med en cykel runt huset. Denna lekkaraktär har olika ingångspunkter där nyskapande 
och hetsig karaktär kännetecknar den ena medan i den andra har stress och tävling en 
framträdande roll. Spänningen bland barnen har en betydande roll i lekkaraktären eftersom 
nästa steg i leken är oförutsägbart. Den andra lekkaraktären präglas av behov att få bekräftelse 
men även här finns olika ingångspunkter. Den ena är mer styrande och kreativ men 
genomsyras av glädje mellan barnen då de åker i rutschkanan medan den andra är bekräftade 
på ett annat sätt då jag-känslan är mer central i trädklättringen. Man vill visa sig bättre än de 
andra barnen som finns runtomkring sig. Ett sammanfattande resultat från Solens förskola är 
att barnen är aktiva, de håller sig mer till ett specifikt område på utomhusgården.  

6. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras olika lekkaraktärers betydelse för barns lek och samspel i de skilda 
utomhusgårdarnas miljö. Medierande artefakter (Säljö, 2000) är ett centralt begrepp som 
genomsyrar hela studien och har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Gibson´s 
affordances som tolkas av (Greeno, 1994) är också ett centralt begrepp som präglar studien 
och har sin utgångspunkt i affordanceteorin. Dessa begrepp möjliggör en förståelse för textens 
innebörd och skapar fördjupad mening i diskussionsavsnittet.  
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6.1. Tagningskaraktär 
Utifrån studiens resultat framkommer det att lekens karaktär på Månens förskola präglas av 
tagningslekar. I jämförelse med Holmes & Procaccino (2009) som hävdar att öppna ytor 
bjuder in till mer fysisk lek och får en framträdande roll i leken är detta resultat intressant då 
Månen som denna lekkaraktär framträder på är en liten gård där få öppna ytor finns. Medan 
på Solen som har stora grönområden och öppna ytor framgick inte denna lekkaraktär alls. Det 
kan vara så att barnen på Solens förskola intresserade sig av andra material på 
utomhusgården. Det kan emellertid även vara så att gården är alldeles för stor och inte har de 
ytor som skärmar av vissa områden som Månen har, vilket gör att dessa lekkaraktärer inte 
uppkommer. Månens gård har i detta fall verkat som en medierande artefakt för barnen. 
 
En annan avgörande aspekt kan vara det som Larsson (2010) och Waters & Maynard (2010) 
poängterar att den fysiska miljön ska vara föränderlig för barns lek och samspel på förskolan. 
Detta kan vara en faktor till att lekkaraktären som uppstod på Månens förskola framkommer i 
vår studies resultat, där barnen erbjuds en liten gård men med en varierad miljö och gott om 
material. Olika platser och innehåll formar barns lek där en varierad och flexibel miljö står i 
fokus (Engdahl, 2014) och är framträdande i vårt resultat. Den tillrättalagda miljön på Månens 
förskola formar denna lekkaraktär då den har variation som ger erbjudanden i detta innehåll 
där barnen medierar med de olika artefakterna. Till skillnad från Solens förskola där denna 
lekkaraktär inte uppstod finns också en varierad miljö men där miljön inte är lika tillrättalagd. 
Resultatet visar att miljöns utformning och affordances får betydelse för hur barn leker och 
vilken karaktär leken får. Även om Månens förskola har en mindre utomhusgård än Solen så 
får materialets plats på gården en avgörande betydelse för denna lekkaraktär. Där materialets 
placering är väsentlig och skapar dessa erbjudande och förutsättningar för barnens lek trots 
gårdens storlek. Det är även betydelsefullt vilket material som Månens gård erbjuder och som 
i sin tur skapar dessa lekkaraktärer. Resultat är intressant då stora ytor inbjuder till fysisk lek 
(Holmes & Procaccinos, 2009) men denna lek skedde på en gård med få öppna ytor.  

6.2. Kreativitetskaraktär 
Ett framträdande resultat i denna studie visar att materialet har betydelse för barnens 
lekkaraktär i de båda förskolorna. Kreativitet bland barnen präglar lekens karaktär och hur de 
medierar med artefakterna som finns på gårdarna. Genom materialets erbjudanden skapar 
barnen affordance mellan varandra och redskapen (Niklasson & Sandberg, 2010), vilket kan 
skapa nya förutsättningar i leken mellan barnen och där barnens erfarenheter får en betydande 
roll. Resultatet i denna studie visar att kreativitetskaraktären kännetecknar hur barnen 
samspelar med gårdens medierande artefakter på olika sätt där fantasi präglar leken. Barnen 
skapade nytänkande och kreativa lekar med hjälp av materialet på förskolan och dessa 
material fick en ny innebörd. 
I likhet med tidigare studier (Norðdahl & Einarsdóttir, 2014 och Waters & Maynard, 2010) 
visar även denna studie att barnen skapar sina egna rum utomhus och genom att flytta runt 
material på gården skapas nya aktiviteter. Barn som är i en miljö med flexibla och varierande 
föremål får möjlighet att utveckla interaktion och lärande tillsammans med miljön och andra 
barn. Denna lekkaraktär uppkom på förskolorna eftersom båda miljöerna erbjuder material 
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som tillåter barnen att vara kreativa. Barnen är sedan tidigare bekanta med materialet på 
gården vilket kan få en betydelse för barnens nytänkande och kreativa förhållningssätt i leken 
och till de medierande artefakterna. Barnen kan då se gårdens möjligheter och redskapens 
affordance som i kombination med varandra kan skapa nytt innehåll i leken som präglas av en 
kreativ karaktär. Studiens resultat visar att barnen föredrar miljöernas och materialets funktion 
framför dess form, detta poängterar även Fjørtoft (2001). Materialet som erbjuds på förskolan 
präglar barnens lek och samspel till att skapa nya lekkaraktärer. En intressant skillnad mellan 
lekarna som uppkom på gårdarna är speciellt leken runt rutschkanan på Solens förskola. 
Buskar och träd omger rutschkanan på Solen medan Månens rutschkana ligger mer öppet och 
är synlig från hela gården. Det kan vara så att denna lekkaraktär inte uppkom på Månen 
eftersom rutschkanan är betydligt smalare än den på Solen. En annan faktor till att denna lek 
med att kasta redskap nedför rutschkanan uppstod på Solen och inte på Månen kan bero på 
rutschkanans läge samt den naturliga miljön som omger den. Detta är en stor skillnad mellan 
Solen och Månens gårdar, Månens gård har begränsningar när det kommer till den naturliga 
miljön och har endast ett fåtal buskar samt även i rutschkanans utformning. Barnen på Solen 
använder den naturliga miljön som gömställen (Storli & Hagen, 2010) i sina lekar, vilket i sin 
tur skapar kreativ karaktär på leken. 

6.3. Bekräftelsekaraktär 
Ett framträdande resultat i vår studie är att barns samspel och lek i utomhusmiljön är viktig 
för den sociala interaktionen mellan barn och den fysiska miljön (Larsson, 2010). Lekens 
karaktär präglas av jag-känslan där barnen på gården söker bekräftelse av varandra i leken. 
När barnens lek kännetecknas av bekräftelsekaraktären och när jag-känslan blir central och 
styrande i leken genomsyras barnen av ett hetsigare och hårdare förhållningssätt gentemot 
andra barn. Det sociala beteendet ökar hos barnen när de leker utomhus (Engdahl, 2014). I vår 
studie framkommer det att barnen är sociala aktörer utomhus men att det ökar utomhus är 
ingenting som kan bekräftas genom studiens resultat. Men det sociala beteendet i denna 
lekkaraktär får en mer negativ klang beroende på hur barnen behandlar varandra i dessa lekar. 
Lekkaraktären som enbart uppkom på Solens förskola kan bero på gårdens storlek och 
utformning, Solen har en stor och öppen gård i jämförelse med Månen. Pedagogernas roll kan 
få betydelse för lekkaraktären eftersom pedagogerna inte kan ha samma uppsikt över barnen 
som gör att de inte känner sig iakttagna (Storli & Hagen 2010) på den stora gården. Resultatet 
i denna studie visar att gårdarnas utformning och storlek kan ha en avgörande betydelse för 
vilken karaktär som uppstår i barnens lek. Men det kan återigen vara förskolegårdens 
affordances och barnens erfarenheter som styr lekens karaktär på gårdarna.  
 

Bekräftelselekarna på Solens förskola som skedde i trädet och i rutschkanan kan även bero på 
att dessa redskap erbjuder barnen höjdskillnad. Redskapen skapar erbjudande för barnen att 
komma högre upp i jämförelse med andra barn. Barnen medierar med dessa artefakter i sin 
lek vilket i sin tur kan skapa en självkänsla hos barnen. Höjden kan vara en avgörande faktor 
för skapandet av karaktären i barnens lek som bildar denna bekräftelse hos barnen att de 
själva kan. När barnen lämnar marknivån och kommer högre upp blir det en utmaning då de 
själva inte längre har full kontroll över situationen som man har när man befinner sig på 
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marken. Barnen på Månens förskola har inte samma möjligheter till höjdskillnad som barnen 
på Solen, vilket kan leda till att denna lekkaraktär inte uppstod på Månen. Den varierande 
miljön kan vara en avgörande faktor för barnens lek (Shim, Herwig & Shelly, 2001 och 
Moser & Martinsen 2010) och för lekkaraktären som framkommer i vår studies resultat 
eftersom miljöerna skiljer sig på gårdarna. Som diskuteras ovan har Solen och Månen skilda 
förutsättningar och erbjudanden när det kommer till den naturliga miljön men i denna 
lekkaraktär är det Solen som har en mer framgående variation i det naturliga materialet. 
Lekkaraktären kan även bero på väderförhållandet, då vädret erbjuder olika material 
(Mårtensson, 2004) i detta fall regn på Solen och solsken på Månen. Barnen på Solen erbjöds 
ytterligare ett varierat material som bekräftelsekaraktären förhöll sig till på gården. Genom att 
barnen söker bekräftelse i leken blir variationen i miljön ännu mer betydelsefull och 
lekkaraktären präglas av både “vanlig” och naturlig miljö. 

7. METODDISKUSSION 
Bjørndal (2005) lyfter fram nackdelar med videon som verktyg, att den som filmar väljer vad 
som ska filmas och registreras av verkligheten. Kameravinkeln blir helt avgörande för vilken 
empiri som samlas in. De deltagare som inte heller är aktiva i någon aktivitet kan lätt 
engagera sig och intressera sig för kameran istället menar Bjørndal, situationerna kan även bli 
tillgjorda och konstlade. Vi är medvetna om att videofilmning har dessa brister men har ändå 
gjort valet att använda oss av video som verktyg. Detta då det ger en klarare bild av 
situationen än enbart anteckningar. Det blir även svårigheter med endast anteckningar då vi 
inte hinner skriva allt som händer, sägs och görs i situationen som uppstår. I videoempirin har 
vi även haft tillgång till att gå tillbaka och se situationerna på nytt med andra infallsvinklar, 
dels för att kunna fokusera på olika situationer bland annat. Men även för att fokusera mycket 
på utomhusmiljön i de skilda förskolorna, att kunna utgå från den exakta utformningen och 
inte bara från anteckningarna eller minnet. Under filmningen var det ett fåtal barn som 
kommenterade varför vi filmade, men det glömdes snabbt bort och barnen fortsatte med sitt. 
 
Vi valde förskolor där vi var kända då barnen sedan innan har en trygghet till oss. Det vill 
säga om barnen känner trygghet till oss kan det leda till att barnen även känner sig tryggare i 
sin miljö, vilket i sin tur kan göra att barnen börjar leka direkt när man är känd för dem. En 
nackdel med att barnen känner oss är att dem gärna vill att vi ska vara med och leka. Därför 
valde vi att den som var mindre känd på respektive förskola fick filma eftersom den andra 
lättare kan bli delaktig i barnens lek och vice versa. Men även att den som filmar inte har 
samma förutfattade meningar sedan innan i den miljön och om barngruppen.  
 
Vi har studerat en situerad social praktik och har som forskare tolkat resultatet som 
producerats. Observation har varit studiens metod vilket har lett till att vi har behövt göra 
urval i empirin för studiens relevans, detta i sin tur gör det svårt att vara neutral i urvalet. 
Diskussioner har skett oss sinsemellan om hur empirin har valts ut, men detta har även 
diskuterats i vår handledningsgrupp. Analysen hade blivit annorlunda om den skrivits fram av 
andra forskare och säkerligen också studiens slutsats. Denna studie har ett sociokulturellt 
perspektiv och affordanceteorin i fokus, hade studien haft en annan teori som utgångspunkt 
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hade resultatet blivit annorlunda. Trots detta bidrar studien med ny kunskap inom 
forskningsområdet.  
 

8. SLUTSATS 
Barnen på de båda gårdarna har genomgående format sina egna lekar utefter förskolegårdens 
utformning och de har skapat sina egna meningserbjudanden i leken. Detta sker genom 
gårdarnas olika erbjudanden och förutsättningar som ges barnen. Förskolegårdens utformning 
är en avgörande faktor och det är vilka erbjudanden och förutsättningar som varje enskild 
gård ger barnen som i sin tur formar vilken karaktär leken får. Barns samspel och lek är 
beroende av utformningen av gården men även materialets placering har betydelse och 
medverkar till lekens karaktär eftersom varje enskild gård är unik. Omgivningen har en stor 
betydelse för hur olika lekredskap kommer till användning på förskolan under utomhusleken, 
det visar denna studies resultat samt även tidigare studier belyser vikten av detta. I denna 
studie har förskolegårdarnas yta inte haft någon avgörande roll för barnens lek och samspel 
utan det är materialets egenskaper och placering som har en betydande roll. 

8.1. Studiens kunskapsbidrag och nya forskningsfrågor 
Vår förhoppning är att denna studie har gett en djupare förståelse för hur barns samspel och 
lek kan te sig i olika utomhusmiljöer på förskolan, men även hur barns samspel och lek kan 
uppkomma och vad det kan bero på. Vidare skulle det vara intressant att genomföra en studie 
där fokus ligger på hur pedagoger och barn tillsammans utformar utomhusgårdens miljö. Dels 
hur gårdarnas utformning ser ut men även om leken och samspelet förändras när barnen själva 
varit medskapare till den nya förskolegården.  
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