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Sammanfattning  
Den här studien är ett kunskapsbidrag avseende barns användning av förskolors utomhusmiljö samt barns 

inkludering i utveckling av förskolegårdars lekmiljö. Studiens syfte är att tolka samt skapa förståelse för de 

deltagande förskolebarnens subjektiva upplevelse av sin förskolegård. Studiens forskningsfrågor behandlar 

vilka slags lekar ägnar sig barnen åt i de utvalda lekmiljöerna, vad som möjliggör barnens lek samt vilka 

hinder som finns för barnens lek.  

Studiens teoretiska utgångspunkter är handlingserbjudanden. Genom pedagogernas handlingserbjudanden 

till förskolebarnen kan lekmiljön och därmed barnens fysiska rörelsemönster påverkas. Vidare kan 

handlingserbjudanden gällande ett föränderligt och mobilt lekmaterial vidareutveckla gestaltningsleken. Jag 

har valt att använda mig av gåtursmetoden som datainsamlingsmetod samt Grundad teori (Grounded 

Theory) som analysmetod.  

Utifrån förskolans uppdrag att utgå från barnens behov och intresse bör förskolan ta del av samt 

vidareutveckla barnens tankar kring förskolegårdens utformning. För att inspirera och leda pedagogerna 

framåt i detta arbete vill jag genom min studie påvisa arbetsredskap som kan användas i arbetet med att 

utforma platser på förskolegården som intresserar barnen och stimulerar deras lek. Studiens resultat visar att 

påverkansfaktorer på barnens lek är lekmiljöns utformning, tillgängligt lekmaterial samt förhållningsregler. 

Analysen visar att genom pedagogers handlingserbjudanden samt en tillåtande, stimulerande samt 

utmanande lekmiljö kan barnen få natur- samt lekupplevelser och utveckla sina fysiska färdigheter. Studiens 

slutsats belyser att arbetsredskap såsom pedagogisk dokumentation, reflekterande samtal, observationer samt 

samtal med barnen kan vara passande för att göra barnen delaktiga i utformningen av förskolans 

utomhusmiljö. 

 
 

Nyckelord Förskolegården, barns lek, barns inkludering, handlingsutrymme 
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Inledning 
Tänk dig en plats där leken flödar fritt. En plats där barn kan upptäcka, utforska och uppleva. 

En plats där kreativitet blandas med lugn och rofylldhet. Den platsen borde alla barn få 

uppleva och återvända till. I min barndom var den platsen skogsbrynet, ett stenkast från den 

egna trädgården. Där kunde vi bygga kojor och smyga på förbipasserande, där kunde de stora 

stenarna förvandlas till hotell, där fanns den bästa pulkabacken. Det var en lekmiljö som jag 

och barn i min omgivning fick uppleva. Alla barn får eller kan tyvärr inte ta del av en sådan 

lekmiljö i dagens urbana och yteffektiva samhälle. En stor del av barnen i Sverige är inskrivna 

i förskoleverksamhet och ägnar en stor del av sin dag på förskolan, 83 % av alla 1-5 åringar 

(Skolverket, 2016a). Dessutom ser förskolegårdar olika ut. Framförallt har barn olika behov 

samt intresse och deras lek skiljer sig åt. Den lekmiljö jag och andra barn hade när vi växte 

upp var den enda miljö vi hade tillgång till. Det var vad som erbjöds. Vad som skedde i den 

miljön däremot avgjorde vi själva och hur miljön utformades, utifrån det material som fanns 

att tillgå, bestämde vi tillsammans i leken. Att förskolebarn idag ska kunna vara med och 

påverka sin lekmiljö och dess utformning ligger i förskolans uppdrag. Enligt förskolans 

läroplan, bör förskolebarnens behov och intressen ligga till grund för förskolemiljöns 

utformning samt verksamhetens planering. Vidare skall varje barn få en möjlighet att påverka 

sin situation genom att uttrycka sina tankar och åsikter. I förskolans läroplan står det även 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. Den (verksamheten) ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i 

lärandet (Skolverket, 2016b s.9). 

Barn inom förskolan skall även genom att delta i olika former av samarbete samt 

beslutsfattande utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer 

(Skolverket, 2016b).  

I FN:s barnkonvention (Unicef, 1989) uttrycks varje barns rätt att uttrycka sin mening och 

höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 

mognad. Då förskolegårdens lekmiljö i allra högsta grad rör barnen på förskolan bör 

tillvägagångssättet vid förskolegårdens planläggning samt utformning tas i beaktande. Det är 

av vikt att barnens tankar och idéer vägs in i planeringen och utformningen av förskolegården 

om förskolan skall följa sin läroplan samt barnkonventionen.  
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Vid planering eller utveckling av förskolans lekmiljö är det av vikt att ha kännedom om hur 

miljön kan påverka leken samt hur leken kan integreras i lekmiljön. Arvidson och Nilsson 

(2013) väcker frågan varför så få förskolegårdar formges utifrån barns lek. Arvidson och 

Nilsson menar att förskolans fysiska miljö påverkar barns lek, deras upplevelser av 

utevistelsen och vilka erfarenheter barnen får av densamma. Enligt Engdahl (2014) utgör fasta 

lekinstallationer på förskolegården såsom gungor, klätterställningar eller klätterträd flest 

hinder i barngruppen. Detta eftersom det finns många regler kring dessa lekinstallationer samt 

eftersom de kan kräva ett turordningssystem. Mårtensson (2004) undersöker vilken betydelse 

den fysiska miljön har för barns utomhuslek på förskolegårdar eller andra avgränsade ytor. 

Mårtensson menar att barns fantasilek är tydlig i utomhusleken och att fantasileken till stor 

del hämtar sin utgångspunkt i den fysiska omgivningen. Jag vill att läsaren, genom min studie, 

ska få ta del av vilka slags lekar barnen ägnar sig åt i olika lekmiljöer. Detta för att läsaren ska 

få en uppfattning om platsens och miljöns betydelse för barns lek samt hur lekmiljöns 

utformning kan påverka leken. Fjørtoft (2004) beskriver hur barns motoriska utveckling 

påverkas av lek i naturmiljöer. Vidare visar Fjørtoft att lekområden innefattas av olika 

landskaps- samt vegetationstyper vilka tillhandahåller barns lek. Topografin samt 

vegetationen är av betydelse för möjligheten till olika lekar.  

I lekmiljöer som inte är förutbestämda skapar barn sin lek genom att använda sin fantasi. I en 

sådan miljö är aktivitetsvalen inte lika styrda som i en planerad miljö. Även tillgängligt 

lekmaterial har betydelse för barns lek. Tillgängligt material på förskolegården kan utmana 

barnen i deras lek. Genom att tillföra löst material till lekmiljön kan en ny dimension av lek 

uppstå. Löst material kan transformeras utifrån barnens behov och därmed utgöra tillfälliga 

lekplatser beroende på lekens utformning (Engdahl, 2014; Mårtensson, 2004; Änggård, 2012). 

Barns lek påverkas av faktorer utifrån, positiva eller negativa sådana. Påverkan kan leda 

barnen framåt i leken, likväl som påverkan kan utgöra hinder. Barnens maktmedel för att 

protestera mot förhållningsregler kan visa sig i trots eller förhandlingssituationer. Barn vill 

vara med och bestämma i olika sammanhang. Men att pedagogerna reflekterar över sitt 

arbetssätt och förhållningssätt räcker inte då det kan vara de själva som utgör hinder för 

barnens delaktighet (Engdahl, 2014). Norddahl och Einarsdóttir (2015) framhäver barns 

utomhusaktiviter samt vad barnen vill att utomhusmiljön ska erbjuda dem. Vidare berättar de 

om pedagogers överväganden kring nödvändiga och överflödiga förhållningsregler. Även Bae 

(2010) visar att barnens möjligheter till deltagande och inkludering kan öka genom att 

pedagogerna utmanar sitt eget tänkande.  
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Barns lekmönster influeras av olika lekartefakter såsom lekmiljön och lekmaterial. Olika 

påverkansfaktorer möjliggör eller hindrar barns lek. Till exempel påverkar ett föränderligt och 

mobilt lekmaterial leken positivt och utvecklar densamma. Även lekmiljön kan fungera som 

lekrekvisita i barnens rollek samt påverka barnens lekmönster och fysiska rörelsemönster. 

Faktorer utifrån samt inifrån, såsom media och förhållningsregler, påverkar barns lek och 

hindrar eller möjliggör densamma. Vid planeringen samt utformningen av förskolegården bör 

rimligtvis hänsyn tas till barnens lekmönster och önskemål. Den förskönade bilden av min 

barndoms lekmiljö i inledningen, kanske inte är drömmen för alla barn? Vad tycker barn om 

den förskolegård där de tillbringar mycket tid? Hur vill de att förskolegården ska se ut? Då 

både förskolans miljö samt barns delaktighet intresserar mig, är det dessa ämnen som min 

studie grundas på. Jag vill ge en bild av hur barn på förskolan upplever sin förskolegård.  

Begreppsdefinitioner 
För att underlätta för läsaren förklaras nedan begrepp som återkommer i studien. 

Lekmiljö är ett område utomhus där förskolebarnen kan ägna sig åt utforskande, undersökande 

samt samspelande aktiviteter i en gemensam eller enskild lek. Det kan vara förskolegården, en 

plats som barn och pedagoger ofta vistas vid eller en plats som besöks vid ett enstaka tillfälle. 

Lekmiljön kan bestå av kuperad terräng eller tillrättalagd beläggning.  

Lekredskap är redskap i större storlek där barnens lek och samspel kan utspela sig. 

Lekredskap kan bestå av en klätterställning, gunganordning, lekstuga, träd eller kulle.  

Lekrekvisita är förekommande lekmaterial i lekmiljön som barnen kan implementera i sin lek. 

Det kan vara fast förankrat material eller löst material. Lekmaterialet kan bestå av 

naturmaterial eller av vuxna tillfört material.  

Gestaltningslek, i studien även kallad rollek, innebär att barnen i sin lek intar en roll. I sin roll 

låtsas barnet vara ett djur, en familjemedlem, en filmfigur eller en ledarfigur.  

Fantasilek är en slags rollek då den tagits till ett högre plan, kryddad av barnets fantasi. 

Estetiska uttrycksformer är när rolleken ges uttryck i andra estetiska uttrycksformer såsom 

dans eller sång. 
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Syfte/Forskningsfrågor 
Utifrån förskolans uppdrag att utgå från barnens behov och intresse vill jag i min studie ta del 

av de deltagande förskolebarnens perspektiv på sin förskolegård och vilka delar av gården 

som de inspireras av i sin lek. Att engagera barnen i utvecklingen av förskolegården ligger i 

linje med förskolans uppdrag. Jag vill ge läsaren en bild av platser på förskolegården som kan 

intressera barnen och stimulera deras lek.  

Specifika forskningsfrågor:  
Hur uppstår och utformas barnens lekar i de utvalda lekmiljöerna? 

Vilka slags lekar ägnar sig barnen åt i de olika lekmiljöerna? 

Hur kan pedagogernas barnperspektiv möjliggöra eller hindra barnens lek? 

Vilka arbetsredskap kan pedagogerna använda sig av för att synliggöra barnens perspektiv? 
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Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkt är handlingserbjudanden. Med detta begrepp fokuserar jag 

på hur förskolans pedagoger kan knyta samman barnens lek med läroplanens intentioner och 

på så vis utöka barnens inflytande samt delaktighet i förskolegårdens utformning.  

Med metodansatsen Grundad Teori (GT) skall forskaren samla in ett empiriskt material och 

utgå från empirin istället för en teori. (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Inom GTs 

inriktningar finns olika syn på huruvida teorier och litteratur får blandas med empirin eller ej. 

Jag har i min studie valt att följa en konstruktivistisk GT. Informed Grounded Theory är inte 

en ny version av GT utan ett tillägg avseende strategi för litteraturöversikten. I Informed 

Grounded Theory tar forskaren, på ett konstruktivt och följsamt sätt, hjälp av tidigare teorier 

samt forskningsresultat inom forskningsområdet utifrån dess relevans, lämplighet samt 

användbarhet (Thornberg, 2012). 

Jag har valt att i den teoretiska kodningen av studiens empiriska material använda begreppet 

handlingserbjudanden. Detta val är grundat i studiens datamaterial och de koder samt 

kategorier som framträtt i min analys av studiens resultat. Jag använder mig av begreppet 

handlingserbjudanden för att förklara den teoretiska modell som skapats ur data.  

Undervisning och lärande är två fenomen som är närmast sammanbundna med varandra 

(Nilholm, 2016 s. 143). Nilholm hävdar även att det finns många studier som visar att hur 

undervisningen organiseras har stor betydelse för lärandet. I kontexten förskolans lärmiljö 

utomhus handlar det om vilka handlingserbjudanden pedagogerna ger förskolebarnen genom 

förskolegårdens utformning och ett reflekterande arbetssätt. Detta eftersom barn lär i samspel 

med pedagoger, andra barn i barngruppen samt lärmiljön.  

Handlingserbjudanden 
Vid barns lek utomhus finns vissa givna ramar att förhålla sig till, exempelvis förskolegårdens 

fysiska gränser i form av staket eller andra avgränsningar. Vidare finns det olika inramningar i 

form av förhållningsregler på gårdens olika platser det vill säga hur barnen förväntas att 

uppföra sig. Förskolegårdens olika platser kan ses som erbjudanden till barnen. Engdahl och 

Ärleman-Hagsér (2011) menar att olika aspekter såsom ålder, genus och makt påverkar 

förskolegården som demokratisk mötesplats. Pedagogerna är de som har störst makt över 

förskolegårdens erbjudanden och förhållningsregler. Niklasson och Sandberg (2010) menar 

att pedagoger i förskola och skola behöver vara medvetna om vilka erbjudanden (affordances) 

de ger barnen och hur dessa erbjudanden uppfattas. Förskoleverksamheten är, enligt Eriksson 
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Bergström (2013), inte alltid förenlig med barns perspektiv på verksamheten. Eriksson 

Bergström beskriver hur barns och pedagogers syn på verksamheten kan krocka, exempelvis 

när barnen är engagerade i en gemensam lek och pedagogerna anser att det är dags för en 

planerad pedagogisk verksamhet såsom en samling. Här menar Eriksson Bergström att det 

kan uppstå en konflikt på handlingsnivå eftersom barnen vill fortsätta med sin lek och 

pedagogerna vill ha samling. I förskolans planering och utformning av erbjudanden kan med 

andra ord meningsskiljaktigheter bli synliga. Eriksson Bergström framhäver att leken kan vara 

den del som kittar samman pedagogernas och barnens verksamhet, mellan en pedagogisk 

verksamhet (pedagogernas förståelse) och ett utforskande och experimenterande arbetssätt 

(barnens behov). Av barnens berättelser i den här studien framgår att barnen önskar 

lekmaterial som stimulerar deras intressen och en lekmiljö som ger dem lagom utmaningar. 

Här finns möjligheter att använda leken som det kitt Eriksson Bergström beskriver. Enligt 

Engdahl och Ärleman-Hagsér (2011) är en förändrad barnsyn, ett lyssnande förhållningssätt 

eller en förändrad organisation faktorer som kan möjliggöra en medvetenhet som kan leda till 

att förskolegården kan ge barnen fler erbjudanden. Pedagogisk dokumentation samt 

reflekterande samtal kan vara arbetsredskap som hjälper pedagogerna att se situationer eller 

miljöer som behöver förändras. Dessa redskap kan ge pedagogerna en större lyhördhet för 

barnen samt få pedagogerna att ifrågasätta regler och verksamhetens organisation. Det ger i 

sin tur förskolebarn ökad delaktighet och mer inflytande över förskolans erbjudanden samt 

lekmiljö.  
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Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning som innefattar platsens betydelse för barns lek (Mårtensson, 

2004; Olwig & Gulløv, 2003; Rasmussen, 2004; Änggård, 2015) samt vikten av lekmiljöns 

utformning (Arvidson & Nilsson, 2013; Beasley, 2015; Dyment & O’Connel, 2013; Engdahl, 

2014 med flera). Det finns även forskning som visar förskolegårdens effekt på barns fysiska 

aktivitet (Broekhuizen, Scholten & de Vries, 2014; Luchs & Fikus, 2016), lekmiljöns samt 

lekmaterialets betydelse för barnens lekmönster (Beasley, 2015; Dyment & O’Connel, 2013; 

Olsen, 2013 med flera). Det saknas dock forskning som handlar om hur dessa delar påverkar 

varandra och dess samspel samt lekens påverkansfaktorer.  

Platsbegreppet 
Inom geografin har ett område som kallas children’s geographies eller barndomsgeografi 

utvecklats. Inom barndomsgeografin ses platser som socialt konstruerade. Eftersom platser 

uppstår vid människors samspel med varandra förändras platsen och dess betydelse förhandlas 

kontinuerligt (Änggård, 2015).  

Rasmussen (2004) definierar ”places for children”, platser för barn, som institutionaliserade 

då de är skapade av arkitekter och planerare som särskilda platser för barn. Med andra ord är 

det vuxna som har planerat och skapat barnens lekmiljö, en plats för barn. Barnens plats 

”childrens place” däremot är, enligt Rasmussen en för barnen meningsfull och viktig plats där 

de kan leka samt erfara tillsammans. Barnens plats är en plats där barnen själva väljer att leka 

och är känslomässigt betydelsefull för barnen. En plats för barn och barnens plats kan vara 

samma valda miljö. Det faktum att barnen många gånger väljer en annan miljö att leka på än 

den vuxna planerat och skapat för barns lek visar, enligt Rasmussen, att barn har behov av att 

leka på andra än de av vuxna valda platserna.  

Olwig & Gulløv (2003) fokuserar på den sociala och kulturella tolkningen av barns plats i 

samhället utifrån platsen som social och fysisk plats. Olwig & Gulløv framhäver även att 

synen på vilka platser som är lämpliga för barn kan skifta mellan olika generationer. De 

menar att även om det många gånger är befogat att kritisera de platser som i det moderna 

samhället är utsedda som platser för barn kan denna kritik misstänkas komma från vuxnas 

idealiserade syn på barn. Olwig & Gulløv hävdar att det är av vikt att inte likställa platser för 

barn med barns platser. Platser som är konstruerade för barn utgör ett viktigt ramverk i barns 

liv men de fastställer inte barns liv och de utesluter inte heller att andra platser är 

betydelsefulla för barn.  
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I relationen mellan den sociala miljön, fysiska miljön och lekaktiviteten skapas platsen och 

dess betydelse för barnen (Mårtensson 2004). En fysisk miljö med många möjligheter gör att 

barnen i högre utsträckning kan delta i den skapande processen av platser. Platser med tydliga 

former och funktioner gör å andra sidan att barnen lättare kan samordna lek och samspel.  

Förskolans dynamiska områden ger en sinnlig aktivitet på en särskild plats samtidigt som de 

ger en lek präglad av fysisk rörelse. Vid kullen kan exempelvis himlen inspirera till fantasilek 

samtidigt som kullen inbjuder till spring. Buskage kan ge stillsamma lekar samtidigt som de 

kan resultera i att barnen rör sig kors och tvärs i det. Vidare kan en del barn ägna sig åt samtal 

och social fantasilek i slänten samtidigt som andra barn kämpar sig uppför densamma 

(Mårtensson, 2004).  

Barns respektive vuxnas perspektiv på förskolans utomhusmiljö 
Kylins (2004) undersökning visar att planerare av barns utemiljö beskriver utemiljön genom 

dess karaktär, den är vacker och naturlik, samt utifrån funktioner. Barnen talar istället 

detaljrikt om de upplevelser de fått utifrån de aktiviteter de ägnat sig åt i utemiljön. Barnen 

har således ett användningsperspektiv kopplat till aktivitet där utemiljön ska ge något slags 

erbjudande (se också Engdahl, 2014; Norddahl & Einarsdóttir, 2015). Detta erbjudande kan 

bestå av exempelvis fysisk utmaning, möjlighet att utforska saker, interaktion med andra, 

egna platser samt vackra saker i utemiljön (Norddahl & Einarsdóttir, 2015). Enligt Engdahl 

(2014) tilltalas barnen av platser som ger olika slags erbjudanden i form av material. Kylin 

(2004) poängterar att materialet gärna får vara i form av löst naturmaterial, såsom pinnar. 

Vidare hävdar Engdahl (2014) att barnen gillar platser som i en liten grad styrs av vuxna. 

Nordahl och Einarsdóttir (2015) å andra sidan framställer att barn uttrycker önskan om att 

vuxna ska vara delaktiga i deras lek. Norddahl och Einarsdóttirs studie visar att det är viktigt 

för barnen att samverka med barn, vuxna och andra levande varelser. Barnen tycker om när de 

kan skapa mindre platser, egna platser, som på något sätt avskärmar eller insynsskyddar deras 

lek (Engdahl, 2014; Kylin, 2004). Platser som har lite eller ingen vegetation i form av buskar, 

träd eller stenar och som inte har någon form av lekinstallation tilltalar inte barnen (Engdahl, 

2014). I Norddahl och Einarsdóttirs (2015) undersökning hade barnen stort fokus på 

lekutrustningen. Barnen gillade de lekredskap som fanns i lekmiljön men de ville gärna ha fler 

lekredskap och större variation på dem.  

När det kommer till själva planeringen av utemiljön anser Dyment och O’Connel (2013) att 

en del förutbestämda åsikter om förskolegårdar bör tas i beaktande, såsom storleken på 
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sten/asfaltsbelagda ytor, vikten av naturmiljöer, pedagogernas roll, kostnader för och vilka 

fördelar fasta lekredskap för med sig samt sandlådors förmodade popularitet. Enligt Kylin 

(2004) är planerarnas tankar mer inriktade på att skapa en lekplatsliknande miljö istället för 

att fokusera på de egna platser som barnen beskriver. Kylin konstaterar att det är svårt att 

förena barnens och planerarnas perspektiv. Kylin framhäver vikten av att i ett tidigt 

planeringsskede ta del av barnperspektivet. Innan gränser har satts är det lättare att vara öppen 

i tankeprocessen och att ta del av barnens utgångspunkter. Kylin föreslår rundturer med barn 

som innehåller samtal och dialog för att nå barnens perspektiv i planeringen av en utemiljö.  

Lekmiljöns påverkan på barns lek 
Arvidson och Nilsson (2013) menar att förskolans fysiska miljö påverkar barnens lek, deras 

upplevelser av utevistelsen och vilka erfarenheter barnen får av densamma. Författarna väcker 

frågan varför så få förskolegårdar formges utifrån barns lek. Arvidson & Nilsson betonar 

betydelsen av stor lekyta för barns lek samt vikten av lekmiljöns naturkaraktär. Författarna 

hävdar att förskolans växtlighet är viktigare för barnens lek än klassiska lekredskap. Vidare 

framhäver Arvidson och Nilsson att olika växtmaterial ger sinnliga upplevelser samt 

möjliggör fantasifulla lekar då materialet är flexibelt. 

I Änggårds (2012) studie påvisas tre teman som de studerade barngrupperna ägnar sig åt: 

familjeleker, superhjältelekar och djurlekar. I sin familjelek använder barnen, enligt Änggård, 

naturmiljön i skapandet, inredandet samt avgränsandet av olika rum. Dessa rum efterliknar 

familjelivets hem och kan vara ett kök eller ett sovrum. Barnen använder ofta även buskar, 

träd samt grenar eller annat löst material för att bygga kojor där familjeleken kan ske. 

Naturmiljöns vilda karaktär används i superhjältelekarna för att skapa scener för äventyr, jakt 

och strider. I barnens lek symboliserar naturmiljön olika landskap i vilka medieberättelser kan 

utspela sig, såsom rymden, havet eller oländiga trakter. Naturmiljön tillåter även att iscensätta 

fysiska utmaningar exempelvis att klättra, hoppa och kasta sig ned på marken, vilka ingår i 

superhjältelekarna. Barnen springer även gärna över de öppna ytor som de har att tillgå. Löst 

lekmaterial samt årstidernas växlingar utgör tillfälliga lekplatser som förändras utifrån väder 

och lekens utformning. Enligt Änggård har den fysiska miljön betydelse för lekens 

utformning. Änggård menar att platserna tillskrivs mening utifrån de motoriska samt 

utforskande aktiviteter som de inbjuder till, exempelvis träd samt stenar att klättra på, gropar 

samt diken att hoppa i eller leka med vatten i. 
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Mårtensson (2004) hävdar att förskolebarn behöver en förskolemiljö som barnen kan se som 

sin egen samt att dess omgivningar är intressanta och utforskningsbara. Vidare menar 

Mårtensson att barns fantasilek är tydlig i utomhusleken och att fantasileken till stor del 

hämtar sin utgångspunkt i den fysiska omgivningen. Mårtensson anser att olika väder såsom 

regn, blåst och snö kan höja lekens sinnlighet och stämning. Överflödet av vatten, snö och löv 

bidrar till ökad generositet samt hjälpsamhet. Engdahl (2014) berättar att de äldre barnen 

gärna klättrar i träd och sedan sitter där under långa perioder och samtalar. Att barnen med 

hjälp av den fysiska miljön kan samtala, kompromissa samt visa större generositet gentemot 

varandra, hävdar Mårtensson (2004), kräver en inre mental process. En aktivitet som är fysisk 

och sinnlig ger tid till eftertanke, vila eller fantasilek där den omgivande miljön inkluderas. I 

en lekmiljö där barnen kan röra sig mellan platser till exempel i vegetation, mellan hus och 

redskap kan barnen själva bestämma när de vill gömma sig eller vara synliga. På sås sätt kan 

barnen komma från leken eller dramatisera i leken. Stora öppna ytor på förskolegården kan, 

hävdar Mårtensson, å andra sidan göra så att yngre barn har svårigheter med att hålla igång 

leken vid förflyttningar. 

Utformningen av barns lekmiljö utomhus 
För att främja barns lek är det av vikt att det finns en variation i topografi, vegetation samt 

material (Arvidsson & Nilsson, 2013; Fjørtoft, 2004), då dessa möjliggör olika slags lekar och 

meningserbjudanden (Engdahl, 2014; Fjørtoft, 2004). Fjørtofts studie (2004) visar att 

lekområden innefattas av olika landskaps- samt vegetationstyper vilka tillhandahåller barns 

lek. Topografin samt vegetationen är av betydelse för möjligheter till olika lekar. Låglänta 

skogspartier med spridda buskar tillhandahåller lekar där barnen kan springa och tumla runt, 

klättra i träd och ägna sig åt lekar som inkluderar fysisk aktivitet. Gröna utemiljöer ger, 

förutom fysisk aktivitet, barn möjlighet till vila och mental återhämtning (Mårtensson, 2011). 

Konstruktionslek och symbollek (i Fjørtofts definition av symbollek ingår rollek, dramalek 

samt social lek såsom familje- eller piratlek) äger rum i varierad buskterräng med träd och 

tätare busksnår med öppna partier. Det är viktigt att det finns en variation i förskolegårdens 

rumslighet eftersom förskolebarn ibland har behov av att leka på undanskymda ställen samt 

att variera antalet deltagare i sin lek, ibland vill de leka med få barn och vid ett annat tillfälle 

med många barn samtidigt (Arvidson & Nilsson, 2013; Engdahl, 2014). I backig terräng kan 

barnen klättra och åka rutschkana. I Fjørtofts (2004) studie klättrade barnen i de träd som var 

lämpade för ändamålet det vill säga de träd som hade ett grenverk vilket möjliggjorde 
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klättring. I dessa träd förekom symbol- samt konstruktionslek. Förskolegården måste, enligt 

Arvidsson och Nilsson (2013) vara designad med tanke på barnens motorik och lärande.  

Den fysiska miljön har betydelse för lekens utformning. Om barns lekmiljöer utomhus 

innehåller en stor variation av naturliga inslag (lera, stenar, stockar, vatten), sensoriska växter, 

en rikedom av blommor, varierande markbeläggning, små ”rum”, omslutna ”rum”, öppna ytor 

samt naturmaterial som lockar till kreativitet och utforskande så ökas möjligheterna att ge 

barnen fler tillfällen till kreativa, multisensoriska, aktiva möten med naturen samt ökad 

kännedom om samt djupare anknytning till densamma (Beasley, 2015; Änggård, 2012). Om 

det dessutom ägnas en tanke åt hur områdena hänger ihop samt om det finns ett flyt mellan 

områdena får leken större möjlighet att fortgå. Vid planering av exempelvis buskage planteras 

buskarna ofta längs med ett staket. Lenninger och Olsson (2006) tipsar om att istället plantera 

buskarna i partier med olika form på mer öppen mark. På så vis menar de att det blir en annan 

rörelse på gården och att barnen får många ställen att leka på genom långa vindlande stigar 

som bildas mellan platser på förskolegården.  

Enligt Merewether (2015) bidrar utomhusmiljön till platser för socialisering, fantiserande, 

observation och rörelse. Dessa platser är högt värderade av barnen. Att förstå vad barnen 

anser vara viktigt i lärmiljön är av vikt då barnen är själva användarna av lärmiljön. Det är 

även av betydelse att barns kompetens förstärks istället för att begränsas (a.a.).  

Lekmiljön påverkar barnens fysiska rörelsemönster 
Lenninger och Olsson (2006) framhäver den stora genomslagskraften av forskning om 

folkhälsan vilken visar på samband mellan utevistelse, hälsa och livskvalitet samt betydelsen 

av rörelse och motion. Forskning visar att lekmiljön samt lekmaterialet har betydelse för barns 

fysiska rörelse samt barns lek. Lekmiljön kan påverka lekmönstret samt barnens fysiska 

rörelsemönster genom att erbjuda utmanande miljöer, öppna ytor, lockande lekredskap, 

inspirerande lekmaterial samt ”rum” för lek eller lugn och ro. Lekmiljön kan även fungera 

som lekrekvisita i barnens rollek. Ett föränderligt och mobilt lekmaterial leder till att barnens 

lek kan fördjupas (a.a.) 

Luchs och Fikus (2016) undersökning visar skillnader i aktivitetsnivå mellan den planerade 

gården och den med naturmiljö. De deltagare som har färre rörelsecykler på den planerade 

gården är mer aktiva på gården med naturmiljö. Vice versa är de barn som är aktiva på den 

planerade gården mindre aktiva på gården med naturmiljö. På den planerade gården fanns få 

öppna ytor men fler fasta lekinstallationer vilka lockar till rörelse. Gården med naturmiljö å 



16 
 

andra sidan har inslag som lockar till undersökande och konstruerande lek samt lek med 

dramatisk karaktär men ger inte fartfylld rörelse i någon större utsträckning. Å andra sidan 

erbjuder gården med naturmiljö stora öppna ytor som kan resultera i fartfylld fysisk aktivitet. 

På den planerade gården springer barnen korta distanser men med hög intensitet. På 

förskolegården med naturmiljö har deltagarna en jämnare nivå av fysisk aktivitet (a.a.). 

Dyment och O’Connel (2013) hävdar att även om naturmiljön på vissa förskolegårdar var 

liten till ytan så levandegjorde barnen lekmiljön genom olika slags funktions- och 

konstruktionslekar som var kreativa och fantasifulla. De observerade barnen lekte och rörde 

sig på olika sätt. De klättrade på stenar, gömde sig i buskar och träd förvandlades till platser 

att bygga kojor samt hemliga ställen på.  

De asfaltsbelagda ytornas popularitet varierar, enligt Dyment och O’Connel (2013). På dessa 

platser ägnar sig barnen åt att cykla, dra vagnar eller att leka regelstyrda lekar. Platser med 

mjuk beläggning exempelvis barkflis, används för aktiv funktionell lek, för att springa på, 

jagalek samt för att förflytta sig mellan platser. Här kunde barnen även ägna sig åt 

egenaktiviteter såsom att dagdrömma, observera andra barns lek eller åt att hålla sig undan 

från andra mer, i leken, hektiska områden.  

I förskolan finns det samband mellan fysisk aktivitet och förskolegårdens storlek, tillgång till 

en öppen plats, en banad väg att exempelvis cykla på, minskad yta med beläggning (asfalt, 

grus) och längre tid för fri lek (Broekhuizen, Scholten & de Vries, 2014). Negativa samband 

fanns kring rutschkanor, sandlådor, gungor samt vid övervakning. Även tillgången till både 

löst och fast lekmaterial samt tillgång till plats för hopprepslek och hopphage är positivt för 

barns fysiska rörelse. För förskolebarns fysiska aktivitet verkar det alltså vara av betydelse att 

ha tillräckligt med plats för lek samt att ha tillgång till en öppen plats, längre lekpass samt 

mindre övervakning (a.a.).  

Förskolans utomhusmiljö är av stor betydelse då den kan tillföra barnen fysisk, emotionell, 

social samt intellektuell utveckling. Utomhusmiljön är ofta det område inom förskolan som 

sist diskuteras och planeras (Olsen, 2013). Förskolegården borde, enligt Olsen, istället 

omvandlas till en lärmiljö som ger möjlighet att interagera med naturmaterial och som 

möjliggör fysisk rörelse. Att skapa en meningsfull utomhusmiljö borde ses som en 

förlängning till inomhusmiljön samt att fullfölja läroplanen genom platsbaserat lärande. En 

förvandling från lekmiljö till lärmiljö kräver eftertanke och ett tydligt syfte. Barnen bör ges 
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möjlighet att använda sig av naturen, löst lekmaterial och konstruktionsmaterial samt att 

engagera sig i undersökande lek, dramalek och få möjlighet till förändringar i lärmiljön (a.a.).  

Ett föränderligt och mobilt lekmaterial 
I en lekmiljö med tillförda fasta lekredskap (exempelvis klätterställning, hinderbana, gunga, 

rutschkana, båt, koja) ägnar sig barnen åt symbolisk lek (rollek) men miljön ger även 

möjlighet för barnen att få egen tid i lugn och ro (Dyment & O’Connel, 2013). Barnen kan 

ägna sig åt grovmotoriska rörelser såsom att klättra, gunga och rutscha på ett annat sätt än 

andra lekmiljöer ger möjlighet till. Här kan barnen utmana sig själva samt överväga risker, till 

exempel vad gällde fart och höjd. Miljön med fasta lekredskap innefattar dock normativa 

lekar med liten möjlighet till egen fantasi samt kreativitet, vilket enligt Dyment och 

O’Connel, möjligen kan uttråka barnen. De menar att en lekmiljö med fasta lekredskap bör 

planeras så att barnen kan få en icke-normativ lek vilken barnen bestämmer över samt som 

ger möjlighet till kreativ och fantasieggande lek. På en del förskolegårdar försåg pedagogerna 

barnen med löst lekmaterial såsom bollar, balansmaterial och hinderbanor. Barnen verkade 

uppskatta denna tillgång till löst lekmaterial (a.a.). 

Fasta lekinstallationer såsom gungor, klätteranordningar eller klätterträd är lekmiljöer som 

enligt Engdahls studie (2014) utgjorde flest hinder i barngruppen. Där förmedlades regler 

mellan varandra och här pågick förhandlingar mellan barnen. Här använde sig barnen även av 

turordningssystem. Barnen ägnade med andra ord mycket tid till att samtala om regler och att 

vänta på sin tur istället för att använda tiden till att leka. Samtidigt beskriver Engdahl hur en 

klätterställning med flera funktioner och utrymmen samt med en central placering fungerar 

som en samlingsplats för barnen. Om löst material i form av byggmaterial kombineras med 

material som traditionellt används i inomhusmiljön kan en populär lekmiljö för barn i olika 

åldrar uppstå. Mårtensson (2004) poängterar att löst material underlättar barnens sociala 

samspel då sådant material inte uppfattas som ”ditt” eller ”mitt”. Copeland Kendeigh, 

Saelens, Kalkwarf & Sherman (2012) beskriver hur en begränsad tillgång till löst material 

snarast tillförde en social förmån då barnen fick ökad förhandlings- och konfliktteknik. Löst 

material som kan transformeras utifrån barnens behov tilltalar barnen (Engdahl, 2014). Löst 

lekmaterial samt årstidens växlingar utgör tillfälliga lekplatser som förändras utifrån väder 

och lekens utformning (Änggård, 2012). Fysiskt material såsom vatten kan fascinera barnet 

och fullkomligt absorbera dess uppmärksamhet. Löst material ger barnen möjlighet att bygga 

och konstruera. Det kan ske en samverkan barn – material eller att materialet blir en artefakt i 

samverkan barn – barn (Engdahl, 2014). 
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Barns delaktighet samt inflytande i förskolemiljön 
Gulløv (2003) menar att trots FNs barnkonvention om barns rättigheter och dess fokus på 

barns förmåga och kunnighet i att fatta beslut kan barn själva inte påverka valet över huruvida 

de skall vara institutionaliserade i förskolan eller ej, vilken förskola de ska vara på och 

huruvida de ska vara själva eller med andra personer. Dessa beslut är istället fattade av 

barnets föräldrar över barnets huvud, baserat på barnets säkerhet och de vuxnas 

ansvarstagande. Samtidigt som barnet inte får ta del av dessa beslut, menar Gulløv, är barnet 

som självstyrande och kompetent individ i blickfånget. Barnet skall alltså vara en individ i det 

moderna samhället samtidigt som barnet bara har möjlighet att fatta beslut och bli varse om 

sina önskemål i en väldefinierad miljö, såsom förskolan. Barn är, hävdar Gulløv, placerade 

och därmed begränsade att skapa sina egna platser på ställen designade av vuxna. På så sätt 

formas barnen genom dessa platser som iordningställts för dem. Detta är enligt Gulløv fyllt av 

paradoxer, dubbeltydighet och uppgöranden. I Engdahls studie (2014) uttrycker barnen att de 

vill och borde få vara med och bestämma i olika sammanhang. Barnen menar att de vuxna har 

ett övergripande bestämmande över de flesta angelägenheterna och att barnen får bestämma 

över den egna leken, var den ska ske samt dess innehåll. Vidare visar Engdahls studie att även 

om pedagogerna reflekterar över sitt förhållningssätt samt över arbetssättet så finns det ändå 

händelser som utgör hinder för barns delaktighet och inflytande. Det kan vara pedagogerna 

själva eller verksamheten som utgör dessa hinder. En relationell helhetssyn på barns rätt till 

delaktighet kan uppnås genom att pedagogerna utmanas i att reflektera över samt ifrågasätta 

sina regler, sitt förhållningssätt och saker de tar för givna (Bae, 2010). Enligt Norddahl och 

Einarsdóttir (2015) berättar pedagogerna hur de under studiens gång har ändrat sin åsikt om 

vad barn skall tillåtas att göra under sin utevistelse. Pedagogerna funderade över nödvändiga 

och överflödiga förhållningsregler. De konstaterade att en tillåtande inställning till barnens 

vilja att utmana sig själva uppvägde de mindre olycksrisker som skulle kunna förekomma. 

Angående förhållningsregler i förskolan skildrar Engdahl (2014) hur även de yngre barnen 

kan utmana förbud och hur barnen i en sådan situation kan hålla ihop och förneka eller 

hemlighålla en situation för vuxna. Barnen kan även utöva motstånd mot regler och förbud 

genom trots eller genom att tvinga fram en förhandlingssituation. Barn i förskoleåldern har 

kapacitet att uttrycka sin åsikt och har förmåga att påverka sin vardag, detta gäller även de 

yngsta barnen. I interaktion med pedagoger som utmanar sitt eget tänkande och som ser till 

barns rättigheter kan barn i förskolan, från en tidig ålder, få erfarenhet av ett deltagande på 

sina egna villkor (Bae, 2010).   
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Metod 
I studien används en kvalitativ metod då den handlar om att ta del av förskolebarnens 

perspektiv på förskolegården. Nedan beskriver jag den datainsamlingsmetod jag använt mig 

av, gåtursmetoden. Därefter beskriver jag studiens urval, de deltagande förskolorna samt 

gåturens genomförande. Sedan redogör jag för Grundad Teori, vilken jag använt som metod 

för min dataanalys. Först framställs metoden i generella drag och därefter hur jag använt den i 

min studie. De etiska aspekterna redogörs och sedan avslutas metoddelen med en 

metoddiskussion.  

Gåtursmetoden 
Gåtur är en kvalitativ utvärderingsmetod där en fysisk miljö studeras. Enligt de Laval (2014) 

är gåtur en utmärkt metod att använda i en inledande inventering i forskningsprojekt som 

behandlar den fysiska miljön. Forskarna kan genom valet av deltagare studera hur olika 

kategorier av människor upplever den aktuella miljön. Metodens stomme består av en väl 

förberedd promenad i en utvald miljö, en sittning där deltagarnas synpunkter gås igenom samt 

en dokumentation. I diskussionen lyfts erfarenheter fram och resultatet sammanställs samt 

dokumenteras. De Laval menar att diskussionen ofta blir nyanserad och fördjupad, därmed 

bör metoden även betraktas som en dialogmetod. De Laval hävdar att gåturen som metod är 

lämplig att kombinera med andra dialog- och samverkansmetoder och kan användas i många 

olika situationer, i exempelvis projekt. Gåtursmetoden används för utvärdering av byggnader 

och utgår från en metod som kallas walk-through evaluation eller touring interview (de Laval, 

2014 s.9). Båda metoderna är utvecklade av Ivar Ambrose. Forskarna kan genom valet av 

deltagare studera hur olika kategorier av människor upplever den aktuella miljön. De kan 

också få en snabb överblick över vilka frågor som behöver studeras på djupet senare i 

projektet. De Laval betonar vikten av gåturens förberedelse i form av noggrann inventering 

och fotografering av miljön. Vidare beskriver de Laval gåtur som en användbar metod i 

arbetet med barn och unga från treårsåldern upp till övre tonåren. Viktigt är att gåturen 

anpassas efter barnens ålder och förmåga. Ju yngre barn desto mindre grupper, med de yngsta 

barnen kan gåturen genomföras ett och ett. Jag valde att använda mig av gåtursmetoden tack 

vare dess lämplighet i att få fram barnens egna åsikter. Till skillnad från intervjuer då 

intervjuaren riskerar att påverka barnens svar eller observationer då observatören tolkar 

situationen. Dessutom uppfattade jag metoden som användbar med de yngre barnen i 

förskolan. Vidare kändes gåturens upplägg med promenad och efterföljande diskussion som 

en flexibel metod där barn kan delta med engagemang och utan att tappa fokus.  
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Urval 
I mitt urval har jag använt mig av bekvämlighetsurval, då jag genomfört gåtursstudien på 

förskolor i min närhet. Jag ansåg bekvämlighetsurval som ett bra sätt att skaffa respondenter 

till studien då jag ville utföra studien på förskolor med utomhusprofil vilka det finns gott om i 

mitt närområde. Barns utevistelse ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill att barnen ska få 

möjlighet att uppleva och utforska naturen samt utmana sig själva i ett samspel med 

utemiljön. Min erfarenhet är att många förskolor med uteprofil söker sig till områden utanför 

förskolegården för att ge barnen dessa upplevelser och utmaningar. Jag vill genom min studie 

visa hur även förskolegårdar kan utvecklas och planeras för att ge barnen ytterligare lek- och 

naturupplevelser. Vid kontakten med den första förskolan har jag använt mitt kontaktnät och 

fick på så vis genomföra min studie där. Därefter skickade jag ut en förfrågan per e-post till 

sex andra förskolor i närheten med samma profil, eftersom jag gärna ville ha ytterligare 

respondenter med samma förskoleprofil. Detta gav mig kontakt med ytterligare en förskola 

där jag genomfört min gåtursstudie. Efter en påminnelse per e-post till övriga förskolor som 

inte hört av sig var ytterligare en förskola intresserad av att delta men förskolan valde att avstå 

att delta i studien av praktiska skäl. Jag valde att skicka förfrågan med e-post då jag anser det 

vara ett tidseffektivt sätt att ta kontakt. Vidare kontakter togs dock via telefon då svarstiden 

var för lång med e-post. Studien har genomförts på två förskolor. Gåturerna var tre till antalet 

på båda förskolorna och antal deltagande barn var tio vid förskola 1 samt åtta vid förskola 2. 

De deltagande barnen var i åldern 2-6 år.  

Beskrivning av deltagande förskolors förskolegårdar 

Förskola 1 
Förskolan har utomhusprofil, de spenderar mycket tid utomhus under förskoledagen. 

Förskolan har tillgång till en liten egen inhägnad förskolegård. Beläggningen består av lite 

asfalt och mestadels gräs. Det finns en trädridå längs långsidan av förskolegården i anslutning 

till staketet. Vid trädridån finns en koja bestående av en lång trädgren, träpallar och en 

presenning. Det finns buskridå längs förskolegårdens ena kortsida. I ena änden av buskridån 

ligger en träpall i gräset (se bild 1 s.19). Vid förskolegårdens andra kortsida finns en grästäckt 

hög kulle, utför kullens ena sida finns en lång rutschkana med en bred trätrappa (se bild 2 

s.19). Vid rutschkanans slut finns en beläggning med gummerad asfalt där två små kullar är 

upphöjda. Vid förskolegårdens ena hörna finns en sittplats med sammanhängande bord och 

sittbänkar. Utanför staketet har förskolan en eldningsplats där de lagar mat ibland. Utanför 

den inhägnade förskolegården finns ett parkliknande gräsbeklätt område som förskolan har 
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tillgång till. Parkmiljön består av ett flertal höga kullar, en hög trädridå och långsträckt 

buskage. I ena änden av området, i direkt anslutning till förskolan, finns en lekplats. I ena 

änden av lekplatsen finns ett inhägnat område med asfaltsbeklädd bollplan. Under en av 

gåturerna med barnen framgick att förskolan använder elcyklar för att ta sig till områden 

utanför förskolegården. 

 

Bild 1 Buskridå med träpall Bild 2 Kullen med rutschkana 

Förskola 2 
Även förskola 2 har utomhusprofil och spenderar mycket tid utomhus. Förskolan har en liten 

inhägnad gård. Markbeläggningen består av konstgräs, gräs och en grusad gång. På gården 

finns ett trädäck i anslutning till ett utekök samt vid en sittplats med bord och bänkar. 

Uteköket har rinnande vatten tillgängligt och kan användas i barnens lek såväl som till 

matlagning. Borden och bänkarna används till barnens aktiviteter samt till måltider. Vid delen 

med konstgräs finns sittplatser samt sovbodar till de barn som sover middag. Den planerade 

lekmiljön består av en gräsbeklädd kulle (se bild 3 s.20), en snickarhörna med trästubbar samt 

kistor där trämaterial förvaras (se bild 4 s.20), en sandlåda, en båt (bild 3 s. 20), en lekstuga. 

Förskolan har tillgång till två minibussar som de använder för att ta sig till andra lekmiljöer än 

förskolegården. De besöker olika naturmiljöer i närområdet såsom skogar, naturreservat och 

havet. Dessa utflykter grundar sig i förskolans storleksmässigt begränsade inne- samt 

utemiljö. Minibussarna används även för att besöka olika lekplatser, för att ta del av stadens 

kulturella utbud såsom biografbesök samt för att ta sig till ishallen för att utöva 

skridskoåkning.  
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Bild 3 Båten och kullen  Bild 4 Löst lekmaterial samt snickarhörna i bakgrunden 

Datainsamlingsmetod samt deltagare 
Jag har använt mig av gåtursstudie som datainsamlingsmetod. Syftet var att ta reda på barnens 

perspektiv på sin förskolegård samt vilka delar av gården som de inspireras av i sin lek. Jag 

valde gåtursmetoden för att få barnens egna svar på dessa frågor det vill säga varken 

pedagogernas eller min tolkning av barnens uppfattning. 

Gåturen har genomförts med två till fyra barn i taget. Mest lämpligt fann jag att gå med tre 

barn i taget, på så vis kompletterade barnen varandra mest då de mer talföra barnen 

kompenserade att vissa barn var mindre talföra. Barnen inspirerade varandra i sitt berättande 

vilket gav en rik och nyanserad bild av barnens lek på sin förskolegård. Barnens ålder var 

mellan två och sex år. Vilken ålder som var mest lämplig var väldigt individuellt och här 

överlät jag beslut om vilka barn som skulle delta till personalen eftersom de känner barnen, 

deras förmåga att uttrycka sig samt deras personlighet. Intervjuerna har skett under 

eftermiddagar, därmed påverkades inte förskolans planerade pedagogiska verksamhet. Å 

andra sidan krävdes lite pusslande för att barn som vilade samt barn som blev hämtade tidigt 

skulle kunna delta i studien. Vid första gåturen på förskola 1 var en pedagog närvarande, 

övriga gåturer har jag genomfört på egen hand. Pedagogerna fick erbjudande om att vara med 

under gåturen om de så önskade men jag betonade att en medföljande pedagog inte var ett 

krav.  

Genomförandet av gåturen 
Innan gåturen hade jag skrivit ut en karta över förskolegården, en gåturskarta. Karta över 

förskolegårdarna hittade jag på olika Internetbaserade karttjänster. Jag hade även formulerat 

frågor att ställa till barnen (se bilaga 4). Dessa frågor omformulerades under studiens gång 

beroende på vilken information jag fått och vilken information jag i fortsättningen ville 

försöka att komma åt, allt enligt GTs växelverkan (se rubrik Analysmetod). Under gåturen 

spelade jag in allt som sades med hjälp av ett röstinspelningsprogram i min mobiltelefon, 

vilket barnen gav sitt medgivande till. Jag valde att använda mig av röstinspelning för att 
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kunna lyssna igenom allt i lugn och ro. Ibland hörde jag bättre vad barnen sa på inspelningen 

än i verkligheten. Vidare ansåg jag att anteckna barnens svar skulle vara en alltför 

tidskrävande metod för att samla in barnens svar samt att det hade tagit fokus från barnen. När 

barn berättar är det viktigt att barnen känner att den vuxne är intresserad av att höra deras 

berättelse. Det hade även varit möjligt att videofilma gåturen men det hade krävt ytterligare en 

person då det troligtvis skulle ha inneburit svårigheter att hantera en videokamera på egen 

hand under gåturen. Eftersom jag känner till förskolepersonalens belastning under 

arbetsdagen ville jag inte kräva deras medverkan under gåturen för att samla in datamaterial 

eller andra tänkbara uppgifter. Efter varje gåtur transkriberade jag materialet, dock ej 

ordagrant. Enligt GT är det av större betydelse att forskaren utvecklar en känslighet för vilket 

material som är av vikt så att forskaren kan fokusera på det som är relevant än att transkribera 

allt data ordagrant. Om en stor mängd inspelat material samlas in och mycket tid läggs på att 

bearbeta detsamma dras hastigheten ner på undersökningen (Hartman, 2001). Vid 

transkriberingen kunde jag avgöra om jag behövde formulera mig annorlunda när jag ställde 

frågorna till barnen samt om frågorna behövde omformuleras för att säkerställa att jag höll 

mig till forskningsfrågorna. Efter det inledande samtalet med en pedagog på förskolan valde 

jag ut fem olika stoppunkter på varje förskolegård. Jag hade kunnat låta barnen välja ut platser 

på förskolegården fritt utan min inblandning men då jag kände osäkerhet för att datamaterialet 

skulle bli alltför spretigt valde jag att bestämma stoppunkterna med utgångspunkt i 

pedagogernas berättelse om barnens val av platser samt platser i förskolegårdens utformning 

jag fann intressanta för studien. De utvalda stoppunkterna markerades på gåturskartan. Vid 

varje stoppunkt fick barnen leka en stund för att jag skulle kunna bilda mig en uppfattning 

över barnens lek på platsen. Därefter kallade jag till mig barnen och ställde frågorna till dem. 

Barnen fick berätta om, och i så fall vad, de brukar leka på platsen, vad de tycker om platsen 

och om platsen skulle kunna förändras på något sätt. När barnen inte tillförde någon mer 

information gick vi vidare till nästa stoppunkt. När vi gått till alla stoppunkter sammanfattade 

jag vad barnen hade sagt för att försäkra mig om att jag uppfattat barnen korrekt samt för att 

barnen skulle kunna tillföra ytterligare information. För att jag skulle komma ihåg vad barnen 

sagt vid de olika stoppunkterna förde jag kortfattade anteckningar, vilka jag använde mig av i 

den sammanfattande diskussionen.  
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Analysmetod 

Grundad teori 
Grundad teori, Grounded Theory (GT), som forskningsansats är lämplig att använda då 

sociala händelser ska studeras. Vid datainsamling och i analysprocessen ger GT en 

systematisk och samtidigt flexibel guidning genom arbetets gång. Syftet är att bättre förstå 

händelserna genom att analysera insamlat datamaterial och utveckla en egen teoretisk modell 

(Charmaz, 2014; Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Tanken med GT är att nya teorier 

skall frambringas i områden som inte har en färdig teoribildning. Att generera nya teorier, 

synen på vad som är data samt utarbeta begrepp ur datamaterialet är, enligt Hartman grundad 

teoris hörnstenar (Hartman, 2001). 

GT utvecklades under 1960-talet av Barney Glaser och Anselm Strauss. De menade att 

forskaren kan utgå från data istället för en etablerad teori i sin analys för att utveckla en egen 

teoretisk modell (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). GT är vid sin start induktiv då 

studien startar med insamling av data för att få fram teoretiska analyser. Forskaren vill ta reda 

på vad som sker i den sociala händelsen, hur deltagarna erfar och förklarar händelsen samt 

vilket analytiskt resultat det kan ge (Charmaz, 2014). GT som analysmetod passar väl in med 

min studies syfte att undersöka barnens upplevelser av sin förskolegård. I GT sker 

datainsamling och analys i en växelverkan, vilket innebär att forskaren analyserar 

datamaterialet medan insamlingen sker, därmed är GT som metodansats även abduktiv. I 

denna process väcks nya tankar och idéer som påverkar den fortsatta datainsamlingen 

(Charmaz, 2014; Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Det är av stor vikt att forskaren har 

öppna och fördomsfria ögon under studien (Charmaz, 2014; Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015; Hartman, 2001). Omformuleringen av mina gåtursfrågor var en följd av denna 

växelverkan mellan datainsamling och analys, då jag såg hur gåtursfrågorna kunde förfinas 

för att bättre nå fram till mina respondenter. Datainsamlingen lägger grunden till teorin och 

begrepp skapas genom analys av data (Charmaz, 2014). Fördelen med GT är enligt Charmaz 

att forskaren i ett tidigt skede kan upptäcka om något i materialet haltar eller saknas. 

Forskaren har då möjlighet att komplettera datainsamlingen. Vidare menar Charmaz att denna 

växelverkan mellan datainsamling och analys bidrar till att forskningsfrågan och kategorierna 

förankras ytterligare i empirin. Forskaren söker svar på analytiska frågor i datamaterialet 

vilket leder till ökad kunskap om beskrivna händelser. De analytiska frågorna är även 

vägvisande för den fortsatta datainsamlingen vilken rättar sig efter de ämnen som framställs 

genom de analytiska frågorna. Charmaz anser att det tidiga analysarbetet snabbare leder fram 
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till resultatet och ökar entusiasmen för detsamma samt för forskningsprocessen. 

Forskningsfrågan avgör vilken slags forskningsmetod studien ska ha. Datainsamlingen kan 

ske genom observationer, intervjuer, informella samtal, fokusgrupper, enkäter samt genom 

insamling av olika dokument (såsom åtgärdsplaner, policydokument med mera) (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). GT förknippas främst med kvalitativ datainsamling men även 

kvantitativ data kan förekomma, vilket framförallt Glaser förespråkade (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). Mitt val av GT som analysmetod baseras på att jag ville uppnå den 

öppenhet och de fördomsfria ögon som en forskare ska ha enligt GT. Jag tilltalades även av 

den systematiska och flexibla arbetsgången. Mitt val av GT baseras på mitt mål att nå barnens 

upplevelser och tankar om sin förskolegård i så stor utsträckning som möjligt. Det vill säga att 

i möjligaste mån lägga mina egna värderingar samt erfarenheter åt sidan.  

Grundad teori som analysmetod 
Den första frågan en forskare inom GT ska ställa sig är vad som händer i materialet. 

Forskaren ska ha aktörernas perspektiv samt handlingar i fokus och försöka förstå samt 

utveckla sina kunskaper om vad aktörernas huvudfråga eller problem handlar om (Thornberg 

& Forslund Frykedal, 2015). Den första frågan jag ställde mig vid analysen av datamaterial 

var vad barnen ägnade sig åt vid de olika stoppunkterna, vilket jag fick information via 

barnens berättelser utifrån de gåtursfrågor som jag ställde till barnen samt genom att 

observera barnens lek vid varje stoppunkt. Det insamlade materialet sorteras och grupperas i 

en kodningsprocess där data kategoriseras och namnges. Det är viktigt att kodningen ligger 

nära datamaterialet samt att är koderna är skapta ur detsamma (Charmaz, 2014; Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). Datanalysen startar genom att materialet kodas och jämförs. 

Kodningen utgör länken mellan empirin och den teorin som forskaren ämnar skapa. Det är 

kodningen som definierar händelserna i datamaterialet och som startar tankarna kring vad 

händelserna kan innebära (Charmaz, 2014). Kodningen i GT består av två grundläggande 

steg: substantiv kodning och teoretisk kodning.  

Substantiv kodning 
Substantiv kodning bygger på och ligger väldigt nära det insamlade datamaterialet. Den 

substantiva kodningen delas in i två grupper, öppen kodning (kallas även initial kodning) och 

selektiv kodning (kallas även fokuserad kodning). I öppen kodning ställs, efter genomläsning 

av materialet, öppna frågor. Det är viktigt att kodningen ligger nära materialet och koderna 

kan med fördel vara tagna direkt från deltagarens utsaga. Fragment av data studeras då 

materialet gås igenom ord för ord, rad för rad, mening för mening eller incident för incident. 



26 
 

Det som är av vikt i materialet markeras, ges ett arbetsnamn som speglar innehållet och bildar 

därmed en kod. Kodningen är en första del i processen och skall göras ganska snabbt. Därefter 

sker en jämförelse av koderna för att likheter och skillnader skall hittas mellan koderna. I 

arbetet kan nya koder uppstå, ny data kan behöva samlas in och koderna kan komma att 

revideras. När koderna har grupperats bildar de kategorier som definierar och beskriver dess 

innehåll. Under formuleringen av kategorier görs hela tiden jämförelser med det empiriska 

materialet för att säkerställa dess förankring (Charmaz, 2014; Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015). Charmaz (2014) hävdar att rad för rad-kodning ger forskaren distans till 

deltagarens utsaga, möjliggör kritisk reflektion samt hindrar reproduktion av datamaterialet. 

Hartman (2001) menar att rad för rad-kodning motverkar att forskaren applicerar sina egna 

idéer på data. 

Efter transkriberingen av datamaterialet som utfördes efter varje gåtur gjorde jag en 

sammanfattning av transkriberingen, här fokuserade jag på händelser i datamaterialet. 

Därefter kodade jag materialet enligt Charmaz (2014) beskrivning av initial kodning 

(substantiv kodning), då delar av data fick en etikett. Etiketten gav en kortfattad, beskrivande 

och sammanfattande kategorisering av valda händelser i materialet. Under kodningen försökte 

jag att ha ett öppet sinne samt var nära datamaterialet. Exempel på händelser i mitt 

datamaterial är ”sparat bär i mössan” ”gör chokladbollar av sand” samt ”sockrar 

chokladbollen”. Dessa händelser utmynnade i kategorin ”barnen leker att de bakar i 

sandlådan”. Händelserna baseras i vissa fall av mina observationer av barnens agerande. I 

andra fall utgör händelserna barnens egna berättelser om sin lek  

Selektiv kodning 
Nästa steg i kodningsprocessen var att göra en fokuserad kodning (selektiv kodning). De mest 

frekventa kategorierna samt de mest signifikanta kategorierna från den initiala kodningen blev 

den fokuserade kodningens kategorier. Kategorin ” barnen leker att de bakar i sandlåden” 

bildade tillsammans med bland annat kategorierna ”sandslott” ”skriva namn i sanden” 

”regnvattenlek” en ny kategori som jag kallade ”naturmaterial”. De kategorier som jag kom 

fram till, det vill säga de mest frekventa kategorierna, var ”Inspiration från media”, ”Utmana 

sig själv/ökad förmåga”, ”Planerad lekmiljö”, ”Terräng som lekmiljö”, ”Fysiskt aktiv lek”, 

”Barnens lek”, ”Lekrekvisita i barnens lek”, ”Inifrån eller utifrån”. 

I selektiv kodning analyseras inte längre allt utan de koder som är av mest vikt eller mest 

förekommande väljs ut ur datamaterialet (Charmaz, 2014; Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015). Charmaz (2014) menar att den selektiva kodningen underlättar det analytiska arbetet 
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utan att detaljer i datamaterialet går till spillo då den lyfter fram den mest betydelsefulla 

informationen. Arbetet fokuseras på en kärnkategori som utgör den centrala och mest 

frekventa kategorin, vilken de andra kategorierna är sammanlänkade med. Kärnkategorin är 

vägledande i analysprocessen, alla koder och kategorier som inte är kopplade till den läggs åt 

sidan. Precis som koderna och kategorierna kan även kärnkategorin komma att ändras under 

arbetets gång. Den mest frekventa och centrala kategorin i min undersökning och därmed 

kärnkategorin var ”Lekmiljöer”. I såväl den initiala som den fokuserade kodningen återgick 

jag till studiens ursprungliga data för att säkerställa att närhet till data hölls.  

Memos 
Memos är en samling analytiska anteckningar och teoretiska utkast (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2009). Tankar, idéer och frågor som uppstår under arbetets gång, det vill säga under 

datainsamlingen, kodningen och analysprocessen, skrivs ner. Memoskrivandet pågår 

kontinuerligt under hela forskningsprocessen och är en viktig del av densamma. Data, koder, 

kategorier och memos jämförs konstant samt kors och tvärs. Memoskrivandet sker i 

växelverkan med datamaterialet och kodningen, precis som koder och kategorier är memos 

temporära och kan komma att ändras (Charmaz, 2014; Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015). Memos tas även in i den konstanta jämförande analysen. Memos är betydelsefulla i 

den teoretiska kodningen då de hjälper till att skapa en teoretisk modell. Memos kittar även 

ihop den sammanhållna texten (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Charmaz (2014) 

framhäver skrivande av memos som en central och avgörande del i GT. Då jag skrev memos 

om mina kategorier valde jag att skriva en mind-map om varje kategori. Jag skrev ner allt jag 

kom på om kategorin utifrån datamaterialet samt mina egna tankar kring kategorin. Genom 

mina memos kopplade jag ihop vissa av kategorierna till kärnkategorierna och därmed 

infogades kategorin ”naturmaterial” i kategorin ”Lekrekvisita i barnens lek”. Mina tankar 

kring kategorin ”Lekrekvisita i barnens lek” var att barnen verkade vara i behov av att kunna 

arrangera sin lekmiljö på egen hand, det vill säga att det fanns material att komplettera leken 

samt lekmiljön med. Genom att skriva memos klargjordes samband mellan kategorier men 

framförallt framkom uppslag till diskussionsdelen.  

Teoretisk kodning 
Arbetet med de koder som kommit fram i den substantiva kodningen, de substantiva koderna, 

fortsätter i den teoretiska kodningen. Med hjälp av de substantiva koderna och de teoretiska 

koder, vilka forskaren tillför analysen, vill forskaren komma fram till en teoretisk modell. I 

den teoretiska kodningen är det viktigt att känna till flertalet teoretiska tankefigurer eller 
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teoretiska ord såsom orsak-verkan, stadier, förändring, avvikelse, strategier, mål, normer, 

identitet. Glaser har gjort en lista över teoretiska koder som han kallar kodfamiljer. Med hjälp 

av en eller flera kodfamiljer kan en teoretisk modell om kärnkategorin utvecklas. De 

teoretiska koderna matchas med de substantiva koderna samt kärnkategorin. Den teoretiska 

kodfamiljen skall jämföras med koder och begrepp samt relationerna dem emellan och det 

empiriska materialet så att det finns en god förankring i empirin. Arbetet med den teoretiska 

modellen kan utmynna i en grafisk modell eller en teoretisk berättelse.  

För att kunna gå från den konkreta empirin till en abstrakt teori och samtidigt behålla 

förankringen i empirin, används inom GT analysprincipen konstant jämförande analys. Data 

jämförs med data, koder med koder, data med koder, kategorier med kategorier, data med 

kategorier, koder med kategorier och så vidare. Den jämförande analysen pågår genom hela 

analysprocessen. I analysprocessen behöver forskaren tillämpa såväl sensitivitet som 

objektivitet. Sensitivitet innefattar en förmåga att läsa av subtila nyanseringar och antydningar 

i det insamlade materialet. Objektivitet innebär att forskaren har en viss distans till empirin 

och resultatet. Teoretisk sensitivitet betyder att forskaren analyserar data med ett öppet sinne, 

det vill säga utan förutfattade meningar och utan att blanda in externa teorier. Målet är att 

genom empiri och analys hitta relationer mellan kategorier och begrepp vilket leder till en 

teoretisk modell förankrad i det insamlade materialet (Charmaz, 2014; Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015).  

För att få kategorierna fylligare samt mer analytiska genomförde jag en teoretisk sampling, 

mättnad och sammanställning. Här sökte jag uttalanden som stärkte mina kategorier. Syftet 

var att hitta kategorins ramar samt samband mellan kategorier. Jag valde att använda mig av 

diagram som analytisk metod, vilket hjälpte mig i arbetet med att beskriva datamaterialets 

kategorier. I mitt diagram fokuserade jag på vad samt vem som var kärnan i kategorin. 

Kategorin ”Lekrekvisita i barnens lek” handlade om vilka olika slags material som barnen 

tillförde sin lek samt vilket material barnen valde.  

Etiska aspekter 
All forskning skall innehålla en etik som skyddar respondenterna från skada och som innebär 

att de kan bibehålla sin integritet. Respondenterna har rätt att neka till att delta, att avbryta sitt 

deltagande och att få veta vad undersökningen går ut på (Merriam, 1994).  

Pedagogerna informerades vid det inledande samtalet om hur undersökningen skulle uppfylla 

etiska aspekter.  
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Pedagogerna och respondenterna fick reda på undersökningens syfte, att deras deltagande var 

frivilligt och de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Jag berättade även om gåturens 

olika moment. För att studien skall uppfylla konfidentialitetskravet (a.a.) har uppgifter 

gällande deltagande förskolor, pedagoger samt respondenter anonymiserats. Namn och platser 

nämns inte i undersökningen. Respondenterna har fått fingerade namn men åldern är 

sanningsenlig.  

Vid första besöket på förskolorna ville jag informera om min studie. Jag ville även, inför 

planeringen av gåturen, få en bild av förskolans verksamhet, förskolegårdens utformning samt 

pedagogens uppfattning om platser på förskolegården där barnen ofta befinner sig i sin lek. 

Förskolorna fick skriftlig information om gåtursstudien (se bilaga 1) samt ett dokument att 

dela ut till föräldrarna med information till föräldrarna om gåturen och en medgivandeblankett 

(se bilaga 2). Efter samtalet med pedagogen dokumenterade jag förskolegården med hjälp av 

kamera. Jag fotograferade de platser som pedagogen lyft fram under vårt samtal samt platser 

jag ansåg var av intresse för min studie. Pedagogerna skötte hanteringen av föräldrarnas 

medgivande och meddelade mig om det fanns ett tillräckligt stort antal barn på plats för att 

genomföra varje gåtur. Innan gåturen startade berättade jag för barnen om mig och om 

gåturens upplägg (se bilaga 3). Oftast hade pedagogerna i förväg berättat för barnen att jag 

skulle komma och frågat dem om de ville delta i gåturen. Efter informationen om gåturen fick 

barnen återigen frågan om de ville vara med, vilket alla ville. Barnen fick även veta att de när 

som helst kunde avbryta gåturen om de inte längre ville vara med. 

Med de åtgärder jag vidtagit anser jag att de forskningsetiska reglerna information-, sam-

tycke-, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet vara uppfyllda (Bryman, 2011). 

Metoddiskussion 

Metodens tillförlitlighet 
De Laval (2014) menar att synpunkter som kan finnas på området lyfts fram genom 

gåtursmetoden. Samtidigt är tillförlitligheten beroende av utförandet eftersom det handlar om 

människomöten och människors handlingar. Vidare poängterar de Laval att gåturen påverkas 

av utföraren samt att tillförlitlighet bara kan uppnås om utföraren genomför metodens 

moment samvetsgrant. De Laval framhäver vikten av att deltagarna representerar så många 

kategorier som möjligt, såsom ålder, kön och bakgrund. Deltagarnas synpunkter är inte 

generaliserbara eftersom metoden används i en utvald miljö och varje miljö är unik, vilket de 

Laval beskriver som metodens styrka. Genom gåturens gemensamma diskussion då allas 
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åsikter och frågor lyfts fram och i en dialog diskuteras vidare kan metoden dock anses vara 

tillförlitlig enligt de Laval.  

Under gåturspromenaden upplevde jag inte att den medföljande pedagogen tillförde något till 

studien eller datainsamlingen. Tvärtom tyckte jag att jag fick bättre kontakt med barnen när 

jag var själv med dem. Dessutom kunde jag styra mer över barnens lekstund vid de olika 

stoppunkterna vilket gav mig så mycket observationstid som jag ansåg behövdes för att få en 

uppfattning om barnens lek vid platsen. Den medföljande pedagogen hade fokus på att barnen 

skulle samtala med mig men jag ville även studera barnens lek.  

Det hade varit intressant att göra en studie under längre tid och att, förutom gåturen, filma 

barnen under deras lek för att sedan kunna diskutera olika leksituationer med barnen. Detta 

för att på ett djupare plan få reda på hur barns lek startar, utvecklas och fortskrider. Om jag 

skulle göra en gåtursstudie igen med barn hade jag valt att utgå mer från barnen istället för att 

känna oro för ett stort och spretigt datamaterial.  
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Resultat 
Här redovisas resultaten av analysen från gåturspromenaderna både i löpande text och med 

valda citat. Efter citaten framkommer vilken förskola och gåtur citatet härrör från, barnens 

namn är fingerade. Den teoretiska modell över studiens resultat som presenteras i slutet, är en 

sammanfattning av underkategoriernas relation till varandra samt till kärnkategorin, 

”lekmiljöer”. Analysen av det insamlade datamaterialet handlar om barnens lek i förskolans 

lekmiljö och barnens berättelser om sin lek på gåturens utvalda stoppunkter. Datamaterialet 

består av barnens berättelser samt mina egna observationer av barnens lek under gåturen. I 

den löpande texten finns valda citat från barnen som ger ytterligare djup samt förklaring till 

texten. Här beskrivs barnens lekmönster, deras fysiska rörelsemönster samt vilka material och 

gestaltningar som ingår i barnens lek. Vidare skildras faktorer som påverkar barnen och deras 

lek. Förskolegårdens utformning återges samt barnens uppfattning om densamma. Barnens 

lek sker i terräng, i planerad miljö samt i parkmiljö.  

Den planerade lekmiljön 
Här är barnens lek i den planerade lekmiljöns olika delar i fokus. En beskrivning ges av vilka 

lekar barnen ägnar sig åt i den planerade lekmiljön samt hur barnen upplever lekmiljön.  

Med begreppet planerad lekmiljö syftar jag på ett område där det finns lekredskap exempelvis 

gunga, sandlåda eller klätterställning. Lekmiljön är således planerad i det hänseendet att det, 

av vuxna, tillförts lekredskap eller material. Vid gåturen har olika stoppunkter i den planerade 

miljön ingått. Dessa stoppunkter har varit lekstugan, rutschkanan (bild 1 s.19), snickarhörnan, 

båten (bild 4 s.20), sandlådan, klätterställningen och statyn. Leken tillförs till den planerade 

lekmiljön exempelvis när barnen leker rollekar i lekstugan.  

Lekstugan 
Under gåturerna framgår barnens glädje över att leka i lekstugan ”Det är jätteroligt!” (Anna 4 

år, fsk 2, gåtur2). De leker med kompisar i lekstugan. Vid lekstugan kännetecknas leken av 

matlagning, bakning, rörelselek samt familjelek ”Vi leker mamma, pappa, barn” (Calle 5 år, 

fsk 2, gåtur 1). Barnen tycker att lekstugan är bra som den är men det är dåligt att den är 

stängd ibland (låst). Barnen vill oftare leka vid lekstugan. Det framgår att en del av hemmets 

sysslor samt konstruktionsteknik barnen ägnar sig åt vid lekstugeleken, inspirerar barnen i 

deras sandlådelek där de bakar, lagar mat samt bygger sandslott.  

Båten 
Rollek förekommer även vid båten. Barnen tycker att båten är bra som den är och de gillar 

den jättemycket. Här brukar barnen leka pirater, kung och samt soldater. Andra barn leker 
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kapten. ”Jag brukar leka att jag är kapten och att jag är scoutledare” (Anna 4 år, fsk 2 gåtur 3). 

Ett annat barn brukar ”Hoppa! Och skutta som en kanin” (Bea 2 år, fsk 2 gåtur 3) i båten.  

Rutschkanan 
Barnen beskriver hur de brukar åka i rutschkanan: ”På rumpan, på magen – det får man om 

man åker på rätt håll. Vi brukar hålla varandras hand.” (Leo 5 år, fsk 1, gåtur 2). Barnen 

berättar även att de åker i bredd. Det framkommer ett flertal förhållningsregler kring 

rutschkanan, bland annat att barnen skall åka en i taget, att de inte får åka två barn i bredd och 

att pedagogerna stänger av rutschkanan om den är blöt. ”När den (rutschkanan) är snabb vill 

jag åka men då säger de (pedagogerna) att den är avstängd. Men då åker jag ändå, när den är 

snabb.” (Ivar 3 år, fsk 1, gåtur 1). Det råder dock delade meningar bland barnen kring vilka, 

av de vuxnas, regler som gäller. Barnen uttrycker att det vore roligare att leka vid rutschkanan 

om det fanns färre förhållningsregler kring densamma. Barnen berättar anekdoter om när de 

gjort sig illa i rutschkanan. ”Jag fick blod” (Klara 5 år och Ivar 3 år, fsk 1, gåtur 1). 

Snickarhörnan 
Det råder även skilda uppfattningar hos barnen om snickarhörnan. En del säger att det är 

roligt att snickra, att de bygger båtar där. Barnen berättar att de använder såg och hammare 

när de bygger båtarna. Andra barn säger att de sällan använder snickarhörnan för att de inte 

får använda den, ”Bara till jul” (Anna 4 år, fsk1, gåtur 1). Ytterligare några barn säger att 

snickarlådorna inte får användas av barnen. Barnen använder platsen på annat sätt än som 

snickarhörna, i motorisk lek samt som hinder-, och balansbana. Men även i rollek ”Här leker 

vi kung och sånt” (Calle 5 år, fsk 2, gåtur 1). Barnen tycker att platsen är bra men det är dåligt 

att stubbarna är hala.  

Statyn 
Ibland leker barnen vid statyn i parkmiljön där de måste ha en vuxen med. Barnen verkar 

uppskatta att de får leka här. Barnen berättar om statyernas positioner, ”En sitter på toa, en 

sitter och en ligger” (Harald 3 år, fsk1, gåtur 2). Vid statyerna leker barnen med kompisar, de 

leker att det är deras koja. De leker i mitten av statyerna där det ofta bildas en vattenpöl. 

Barnen tycker att det är roligt att leka vid statyerna för här kan de använda sin fantasi och 

använda sin motorik ”Vi brukar låtsas att de (björnarna) är hästar och att vi är fattiga”, 

”Björnarna är roliga för att man kan klättra och för att man kan leka fattiga” (Leo 5 år, fsk1, 

gåtur 2). Parken som lekmiljö utmanar barnens fantasi, motorik samt kreativitet. Den ger även 

barnen tid för lugn och ro, ”Vi vilar. Här finns det mat.” (Petter 5 år, fsk1, gåtur 3). 
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Den planerade lekmiljön präglas av lek fylld av rörelse, motorik, balans, rollek samt fantasi. 

Intresset för olika platser är subjektivt. Samma slags lek kan förekomma bland barnen på en 

viss plats men ofta varierar även leken på platsen. Lekmiljön möjliggör lek genom att ge 

barnen utlopp för sin kreativitet, fysiska aktivitet, fantasi samt rollek. Förhållningsregler 

hindrar leken. Barnen förändrar då leken på platsen mot den av vuxna tilltänkta aktiviteten 

och gör platsen till sin egen. 

Terräng som lekmiljö 
I den här kategorin framställs barnens fysiska aktiviteter i lärmiljön, barnens samvaro samt 

barnens resonemang kring mod. Med terräng som lekmiljö avser jag platser där marken kan 

ha nivåskillnader, som kan omringas av växtlighet eller som kan anses vara naturligt 

förekommande i vårt landskap. De besökta stoppunkterna i terräng som lekmiljö var kullen, 

träden och buskaget (bild 2 s.19). Träden och buskaget ligger i den parkmiljö som en av 

förskolorna har tillgång till.  

Barnen är i hög grad fysiskt aktiva i förskolans utemiljö både i den planerade lekmiljön, i 

terrängen och i parken. Vid träden ägnar sig barnen åt rutschkanelek, klättring och sånglek. 

De klättrar även på lekredskap i den planerade lekmiljön. Barnen klättrar ensamma eller med 

kompisar. Vid installationer i parkmiljö såsom statyer klättrar, balanserar, hoppar och kastar 

sig barnen mellan statyerna men här kryper och vilar de också. I klätterställningen klättrar, 

hoppar, sitter, funderar och gungar barnen ”Jag gungar, jag gungar! Vi klättrar. Jag är ända 

upp i himlen nu är jag stor! Jag har växit, jag växer och växer och växer” (Stina 4 år, fsk1, 

gåtur 3). Barnen beskriver att de brukar sjunga, tänka och fantisera här. Klätterställningen 

används även för eftertanke ”Här brukar jag tänka lite. Här brukar jag vila lite. Det är lugn 

och ro här uppe. Och här kan man höra fåglar. Och här kan man se ekorrar”.  

Kullen 
Barnen berättar och visar hur de går, springer eller rullar uppför och nerför kullen i terrängen. 

Vid kullen kombinerar barnen gärna rörelseleken med rollek, de kör motorcykel/racingbil 

”Åker motorcykel, springer ner med motorcyklar” (Harald 3 år, fsk2, gåtur 2) eller leker tjur- 

och tjurfäktarlek. ”Kullen är ett bra ställe att få fart på, därför är den är rolig” (Dennis 5 år, fsk 

2, gåtur 1). Hinderbanelek förekommer också på kullen. Ibland kan kullen användas som 

utkiksplats. Kullen vore, enligt barnen, en roligare plats att leka på om det vore mer gräs där. 

Utmanande miljö 
Barnen uttrycker att de vill kunna utmana sig själva till exempel genom att klättra högre eller 

öka sin förmåga att klättra så att de kan klättra på flera av redskapen. Det som hindrar dem är 



34 
 

att de inte vågar eller att en kompis inte klarar av att klättra, då gör de någon annan aktivitet 

istället. Barnen drar slutsatsen att de kommer att kunna klättra högre när de blir äldre.  

När terrängen används som lekmiljö får barnen chans att utöva lekar som kännetecknas av 

grovmotoriska rörelser men även av stillsamma stunder som ger barnen möjlighet att ägna sig 

åt sånglek. Vid den fysiskt aktiva leken använder sig barnen inte av någon lekrekvisita annat 

än vid hinderbaneleken då byggmaterial (bild 3 s.20) används. Barnens främsta fysiska 

aktivitet är klättring samt rörelselek uppför och nedför kullen.  

Barnens lek 
Här skildras vilka slags lekar barnen ägnar sig åt i respektive lekmiljö samt vilka artefakter de 

använder sig av i sin lek. Barnen tar hjälp av material, miljö eller gestaltningar i sin lek. All 

lek barn ägnar sig åt skulle kunna kallas rollek men jag har utifrån min analys skapat 

ytterligare kategorier: fantasilek och estetiska uttryckssätt. Dessa kategorier beskriver samt 

kännetecknar den lek som barnen ägnar sig åt på sin förskolegård.  

Rollek 
Den lek barnen främst ägnar sig åt är rolleken (i studien även nämnd som gestaltningslek). 

Rollek enligt min benämning betyder att barnen i sin lek intar en roll. Rollen kan innebära att 

barnen låtsas vara ett djur (kanin), att de intar en roll ifrån familjeleken (pappa), i form av en 

filmfigur (Spiderman) eller en ledarposition (kapten). Ofta ingår delar av den planerade 

lekmiljön som rekvisita i rolleken till exempel båten när kaptenrollen intas, sandlådan i 

matleken eller lekstugan i familjeleken. Naturmaterial och träpallen förekommer också som 

rekvisita i barnens rollek.  

Fantasilek 
Fantasileken, vill jag beskriva som en lek där barnen kryddar leken med fantasi på ett högre 

plan än i den kategori jag kallar rollek. Fantasilek förekommer när barnen låtsas att de flyger, 

att sanden i sandlådan blir regnsand eller att barnen under sin konstruktionslek trycker på 

låtsasknappar. Skillnaden mellan rollek och fantasilek, enligt min tolkning, är att fantasileken 

inte har lika tydlig verklighetsanknytning som rolleken.  

Estetiska uttrycksformer 
Rolleken kan även ges uttryck i andra estetiska uttrycksformer såsom dans eller sång. Barnen 

ägnar sig gärna åt sånglek, det visar sig när de får frågan vad de brukar göra på olika platser 

såsom vid klätterställningen och i träd. Vid något tillfälle framkommer även att en annan 

estetisk uttrycksform kan förekomma, nämligen dans. Dansen utövas på träpallen, som då får 
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funktionen lekrekvisita. Barnen ägnar sig främst åt estetiska uttrycksformer i den planerade 

lekmiljön samt i terräng som lekmiljö.  

Såväl rollek som fantasilek samt fysisk aktivitet sker i den planerade lekmiljön, i terrängen 

samt i parken.  

Lekrekvisita i barnens lek 
Här framställs vilket slags material barnen tillför i sin lek samt på vilket sätt barnen använder 

materialet. Med utgångspunkt i empirin visas lekmaterialets bidrag till barnens lek. I sin lek 

applicerar barnen lekmaterial som förekommer på förskolegården, i naturen eller i barnens 

fantasi.  

Fysiskt lekmaterial tillförs i leken 
Lekmaterialet kan vara förvaringslådor som i barnens lek blir ”skattkistor som piraterna 

har”(Calle 5 år, fsk2, gåtur 1). Det kan även vara stubbar eller material som barnen kan 

arrangera i sin lek, till exempel bildäck, kabeltrummor av trä, lastpallar av trä med mera. 

Barnen använder materialet i sin konstruktionslek. Förutom att barnen kan bygga exempelvis 

torn, godståg eller bil kan materialet förvandlas till en båt eller en rymdraket. En del av 

lekmaterialet tillåter ett mobilt byggande och flyttas således runt på förskolegården. Därmed 

kan en ständig förändring av lekmaterialets skepnad och plats ske. De kan även bygga en 

hinderbana av materialet ”Jag leker mycket hinderbana för att kunna vara med i Daidalos 

(barnprogrammet Labyrint)” (Anna 4 år, fsk 2, gåtur3). Då hinderbanan sedan används hjälper 

hinderbanan, och därmed lekmaterialet, barnen att upptäcka sin egen förmåga, tänja sina egna 

gränser samt att övervinna sin egen rädsla ”Jag kan själv gå i däcken” (Bea 2 år, fsk 2, gåtur 

3). 

Naturen tillförs i leken 
Lekmaterialet kan även bestå av naturmaterial. I sandleken till exempel bygger barnen 

sandslott, leker med geggamoja och bakar kakor. Det tillagade bakverket i bakleken kan 

dekoreras med naturmaterial, exempelvis rönnbär. Det förekommer att barnen skriver och 

ritar i sanden med sitt finger som redskap ”Jag kan skriva min storasysters namn” (Olga 5 år, 

fsk 1, gåtur 3). Barnen kan även använda regnvatten i sin ritlek ”Om det finns vatten här så 

kan vi rita” (Petter 5 år, fsk 1, gåtur 3). De ”ritar” med regnvatten på en förvaringslåda med 

lekmaterial samt gör hand- och fotavtryck på lådan.  
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Olika lekmaterial i kombination 
I sin fantasilek använder barnen naturmaterial såväl som tillfört material, exempelvis när ett 

barn sitter i trädet och leker att denne är en häst som kan flyga. ”För att kunna flyga behövs 

eldstoft som finns i ett träd som sitter ihop. Det behövs en piratpåse eller en annan påse som 

finns på förskolan. Eldstoftet ska kastas på en så man kan flyga (på låtsas)” (Petter 5 år, fsk 1, 

gåtur 3). Lekrekvisita kan även vara på låtsas, såsom ”låtsaspangare” och låtsassvärd vid 

båtlek.  

Lekrekvisitan kan vara av vuxna tillfört material, bestå av material från naturen men behöver 

inte alltid finnas i fysisk form utan kan enbart finnas i barnens fantasi. Från det material som 

finns att tillgå väljer barnen ut lämpligt material för sin lek. I barnens fantasi omvandlas 

materialet så att det passar barnens lek. 

Inifrån eller utifrån 
Här ges en bild av hur intryck från faktorer runt barnen kan omvandlas och komma till uttryck 

i barnens lek. I sin lek får barnen inspiration från olika källor. Barnen påverkas av intryck och 

upplevelser såväl utifrån som inifrån.  

Inspiration 
När barnen berättar om sin lek framgår att barnen finner inspiration från media till vissa av 

sina lekar. Media gör intryck på barnen, vilket visar sig i barnens lek. Det kan ge uttryck som 

att barnen sjunger sånger från barnfilmer eller att de implementerar figurer från barnfilmer, 

leksaker samt programkoncept från barnprogram i sin lek. Barnen pratar exempelvis om 

barnprogrammet ”Labyrint” vid flertalet tillfällen, i samband med sin hinderbanelek samt vid 

träpallen i buskaget ”Jag leker Daidalos. Om Taurus hittar barnen får man gå in i buren 

(träpallen)” (Stina 4 år, fsk 1, gåtur 3). Barnen talar även om filmmotivet från barnfilmen 

”Frost” när de sitter och sjunger i träden. De berättar också att de leker ”Ninjago”, inspirerade 

av Legofigurer ”Jag leker Ninjago, den (träpallen) är ett skepp och en liten bur” (Petter 5 år, 

fsk 1, gåtur 3). Inspiration från media framgår såväl i planerad miljö som i terräng men miljön 

är oftast inte förutbestämd såsom klätterställningen eller rutschkanan utan ger utrymme för 

barnens egen fantasi, exempelvis trädringen, träpallen, bygghörnan samt lekstugan.  

Naturupplevelser 
I klätterställningen berättar barnen om naturupplevelser de kan få när de sitter i 

klätterställningen såsom att de kan höra fåglar och se ekorrar. Barnen berättar att det brukar 

finnas spindlar vid lekstugan – många spindlar och olika sorters spindlar. Barnen beskriver 

var spindlarna sover och att långbensspindlarna är giftiga. ”De kommer in nästan varje dag. 
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Vi skriker och vi dödar dem. De stora är giftiga, de långbensspindlarna är giftiga” (Dennis 5 

år, fsk 2, gåtur 1). Barnen gillar egentligen inte spindlarna men de brukar leka ”Spiderman”. 

Upplevelser från naturen samt från media ger barnen intryck utifrån, dessa intryck kan barnen 

använda i sin lek. På så vis sker en omvandling från intryck utifrån till uttryck inifrån.  

Lugn och ro ger lekro 
Barnen uttrycker att de vill kunna leka i lugn och ro, utan att bli störda och påverkade av 

kompisar. Barnen uppger att i gungredskap och klätterställningar kan de få vila, lugn och ro 

samt tid att tänka. Vid lugna stunder får barnen tid att fundera och återhämta sig. Avskildhet 

kan skapa lugn i leken samt tid att reflektera. Barnen vill kunna få avskildhet om de så önskar 

eller uppmärksamhet från vuxen om de vill det. Förhållningsregler från vuxna däremot gör 

barnen besvikna. Barnen uttrycker missnöje över att pedagogerna ibland stänger av 

rutschkanan. Barnen tror att pedagogerna gör det av säkerhetsskäl då rutschkanan är blöt men 

barnen gillar när de kan åka snabbt i rutschkanan. Färre förhållningsregler minskar antalet 

avbrott i leken, därmed ökar förutsättningarna för lekro.  

I det framställda resultatet ovan besvaras studiens första forskningsfråga, nämligen hur 

barnens lekar uppstår och utformas i de valda lekmiljöerna. Vilka lekar barnen ägnar sig åt 

har också beskrivits. Därmed besvaras den andra forskningsfrågan. Sammanfattningsvis kan 

påverkan av barnens lek från faktorer utifrån vara en positiv påverkan som leder barnen 

framåt i leken men det kan även vara en påverkan som utgör hinder för barnens lek. Barns lek 

kan uppstå från faktorer utifrån eller inifrån barnen själva. Barnen uttrycker missnöje över att 

förhållningsregler utgör hinder för deras lek. Huruvida barnens upplevelse av att hindras har 

samband med pedagogernas barnperspektiv tas upp i diskussionsdelen. Forskningsfrågorna 

som rör pedagogernas barnperspektiv samt användbara arbetsredskap för pedagogerna tas upp 

således upp i diskussionsdelen. 
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Teoretisk modell 
De begrepp som framträder i min studie är lekmiljöns påverkan på barns lek samt deras 

fysiska rörelsemönster, ett föränderligt och mobilt lekmaterial samt gestaltningars 

framväxande.  

Lekartefakter 
Barnens lekar uppstår och utformas med hjälp av den omgivande lekmiljön. Lekmiljön 

handlar om hur förskolegården är planerad och uppbyggd för att möjliggöra barns lek. Det 

innefattar vad som finns tillgängligt för barnen och deras lek, det vill säga förskolegårdens 

naturliga inslag samt det som tillförts miljön. Naturliga inslag kan bestå av förskolegårdens 

terräng, växter, träd, stenar och eventuell tillgång till vatten. Tillförda inslag i lekmiljön 

innefattar lekinstallationer samt lekrekvisita. Om det finns tillgång till löst lekmaterial kan 

detta inkluderas i leken och transformera densamma. Lekmiljön kan leda till utveckling 

genom att hjälpa barnen att upptäcka sin egen förmåga, tänja sina gränser samt övervinna sin 

rädsla. Lekmiljön kan fungera som lekrekvisita i barnens lek, exempelvis då båten inspirerar 

barnen till piratlek. I leken tillför barnen olika gestaltningar eller använder sig av andra 

estetiska uttrycksformer för att fördjupa leken ytterligare. Tillgången till lekrekvisita är 

varierande i de deltagande förskolornas utemiljöer. Lekrekvisita kan bestå av traditionellt 

lekmaterial såsom sandredskap och bollar men även av löst naturmaterial som pinnar, kottar 

och stenar. Ett föränderligt och mobilt lekmaterial möjliggör förändringar i lekmiljön under 

pågående lek, därmed kan nya skepnader uppstå och platser för lek kan skifta. Barnens rollek 

och fantasilek är på något sätt påverkad av faktorer utifrån, barnen har upplevt, sett eller hört 

något som de tar med sig in i leken. Barnens estetiska uttryckssätt utmynnar från en erfarenhet 

av exempelvis en sång eller dans, vilken de utövar i sin lek.  

Påverkansfaktorer 
Barns lek påverkas av faktorer utifrån. En positiv påverkan leder leken framåt medan en 

negativ påverkan utgör hinder för barnens lek. Påverkansfaktorer kan vara lekmiljöns 

utformning samt tillgängliga lekredskap och lekmaterial. Hinder för barns lek kan ske i form 

av begränsande förhållningsregler bestämda av vuxna som sätter gränser för barnens lek, en 

lekmiljö som inte stimulerar barnen samt andra barn som hindrar eller stör leken. Barns lek 

kan även ges möjligheter i form av påverkan inifrån eller utifrån som ger inspiration till leken. 

Påverkan inifrån kan bestå av upplevelser från exempelvis naturen medan påverkan utifrån 

kan vara intryck från faktorer utifrån, såsom media. 
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Sammanfattningsvis påverkas barns lek av olika artefakter. Dessa artefakter är: lekmiljöns 

utformning, vilket lekmaterial som finns att tillgå, barnens estetiska uttryckssätt samt den 

inspiration de finner till sin gestaltningslek. En tillåtande, stimulerande samt utmanade 

lekmiljö kan ge barnen natur- samt lekupplevelser och utveckla barnens fysiska färdigheter. I 

sin lek inkluderar barnen sina tidigare erfarenheter, kunskaper samt upplevelser, vilka barnen 

har skaffat sig från faktorer utifrån samt inifrån. Nedan visas en modell skapad utifrån 

analysen av datamaterialet och med hjälp av GT. Studiens kärnkategori är ”lekmiljöer”. 

Modellens kontext utgörs av förskolegården, det vill säga förskolebarnens lekmiljö. Modellen 

anger samband mellan kärnkategorin och övriga kategorier som framkommit ur analysen av 

datamaterial.  

Figur (1) visar hur kategorierna hänger samman och påverkar varandra. Lekmiljön består av lekartefakter vilka 

påverkas av olika faktorer som kan fås genom upplevelser och som kan utgöra hinder eller möjligheter för 

barnens lek. 
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Diskussion 

Förändringar i lärmiljön 
Tiderna förändras, barn som växte upp i min barndomstid mötte en annan värld än barn möter 

idag. Samhällsutvecklingen såväl som den fysiska miljön ser annorlunda ut, detta bör enligt 

Olwig & Gulløv (2003) forskningen ta hänsyn till. Synen på barns lekmiljöer har fått en 

vändning, från ett fokus på vuxnas synsätt på barns lekmiljö till en mer barncentrerad 

inriktning. Enligt förskolans läroplan är leken ”viktig för barns utveckling och lärande. Ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2016 s.6). Frågor som pedagoger inom förskolan 

behöver ställa sig är vad som pågår på förskolegården, vilken slags lek barnen ägnar sig åt och 

hur pedagogerna kan förstärka samt fördjupa barnens lek för att ge den en ökad dimension. Är 

det genom att göra förändringar i lärmiljön, att tillföra lekmaterial eller behöver pedagogerna 

kanske förändra sitt förhållningssätt? Enligt tidigare studier vill förskolebarn att 

förskolegården ska ge dem något slags erbjudande. Detta erbjudande kan exempelvis bestå av 

en lärmiljö som ger dem utmaningar eller upplevelser (Norddahl & Einarsdóttir, 2015 m fl.). 

Tidigare studier påvisar även vikten av att förskolegården innehåller olika delar för att 

tillgodose, utmana och inspirera barnen i sin lek (Engdahl, 2014; Fjørtoft 2004 m fl.). Samma 

resultat visar min studie gällande lärmiljöns utformning. En enskild lärmiljö verkar inte vara 

en ensam faktor som bidrar till utvecklandet av barns lek, snarast kompletterar olika 

lärmiljöer varandra. På förskolegården med klätterställning och träd uppstår lek som ter sig 

mer rofylld, sinnlig och som ger tillfälle till eftertanke i högre grad än andra delar av gården. 

Förskolegården som erbjuder flyttbart byggmaterial ger en motorisk lek i form av hinderbana 

där balansövningar är ett återkommande inslag. Enligt tidigare studier verkar rumslighet i 

lärmiljön tilltala barnen och ge dem inspiration i sin gestaltningslek (rollek) (Fjørtoft, 2004). I 

min studie framgår inte några önskemål från barnens sida om rumslighet. Rumsligheten är 

inte särskilt stor på förskolegårdarna i min studie. Om bristen på efterfrågan av rumslighet 

från barnen beror på att de inte har någon uppfattning om att tillgången till rumslighet skulle 

kunna vara större eller om de känner sig nöjda med den rumslighet som erbjuds framgår inte 

av min studie. Det barnen i min studie däremot önskar av lärmiljön är att de naturliga inslagen 

i lekmiljön skall vara funktionella och säkra, exempelvis vill de att den gräsbeklädda kullen 

ska ha just gräs på sig istället för kala fläckar. De vill att lekredskapen ska vara anpassade till 

det utrymme deras lek kräver samt att lekredskapens svårighetsgrad ska ligga på en, för deras 

utmaning, rimlig nivå. Enligt förskolans läroplan ska barnens behov och intresse ligga till 
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grund för förskolemiljöns utformning (Skolverket, 2016b). Lekmiljöns utformning påverkar 

barns lek och en lekmiljö fylld av handlingserbjudanden ger aktivitetsvalen en större bredd. 

Pedagogernas utmaning är att ta tillvara barnens önskemål och intresse i förskolegårdens 

lekmiljö. Om det görs blir utfallet en förändring från pedagogers barnperspektiv på lärmiljön 

till barns perspektiv. Platser för barn behöver i större utsträckning bli barnens plats. Genom 

pedagogers handlingserbjudanden får barnen större inflytande och lärmiljön blir barnens plats. 

Istället för att pedagogerna planerar de förändringar som ska ske får barnen vara med och 

påverka. Det innebär att lärmiljön och verksamheten i högre grad utgår från barnens 

perspektiv.  

Pedagogers handlingserbjudanden till barnen 
Vilka slags handlingserbjudanden barnen kan ta del av har betydelse för vilka slags lekar 

barnen ägnar sig åt. Med stöd av min modell skulle följande situation kunna uppstå: Barnen 

leker en piratlek som utspelar sig vid båten. Barnen använder sig av båten som lekinstallation 

(fysisk miljö). I samspel med andra barn (social miljö) använder sig barnen av sin fantasi och 

gestaltningsleken uppstår. Pedagogerna observerar barnens lek och i samtal med barnen om 

barnens piratlek uttrycker barnen önskemål om mer lekrekvisita till sin piratlek. Pedagogerna 

tillför lekrekvisita vilken får piratleken att fortgå och fördjupas. Därmed ger pedagogerna 

barnen handlingserbjudande i form av lekmaterial. Hinder eller motsättningar för barns lek 

kan motverkas med hjälp av pedagogernas agerande samt deras arbetsredskap.  

En av studiens forskningsfrågor handlar om vilka arbetsredskap pedagoger kan använda sig 

av för att synliggöra barnens perspektiv. Arbetsredskapen pedagogerna, enligt mina slutsatser, 

skall använda sig av är pedagogisk dokumentation, reflekterande samtal (pedagoger emellan), 

observationer samt samtal där barnen får uttrycka sig och göra sin röst hörd. Användningen av 

dessa arbetsredskap ökar synliggörandet av barnens perspektiv samt för barnens inkludering. 

Det innebär att pedagogernas syn förändras, ett barnperspektiv övergår till barns perspektiv.  
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Figur (2) visar exempel på pedagogers arbetsredskap med vars hjälp olika handlingserbjudanden kan ges till 

barnen. 

 

Pedagogernas användande av arbetsredskap såsom pedagogisk dokumentation, reflekterande 

samtal, observationer samt samtal med barnen hjälper pedagogerna i sitt uppdrag enligt 

förskolans läroplan. Med hjälp av dessa arbetsredskap utgår pedagogerna från barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vidare görs barnen delaktiga och de får inflytande i 

förskolans vardag samt utformningen av förskolans utomhusmiljö.  

Handlingserbjudande 1 (se figur 2) kan ges till barnen efter att pedagogerna har observerat 

samt dokumenterat barnen under deras lek. Pedagogerna kan genom observationer samt 

dokumentationer se om något behöver tillföras till lekmiljön i form av lekmaterial för att 

fördjupa eller vidareutveckla leken.  

Handlingserbjudande 2 ges till barnen genom att förändringar görs i lärmiljön. Förändringarna 

i lärmiljön kan inspirera barnen i deras gestaltningslek (rollek) i och med att nya rum eller 

ytor skapas i lärmiljön.  

Handlingserbjudande 3 ges till barnen när de får möjlighet att utöva och vidareutveckla 

estetiska uttryckssätt i leken. Det kan ske genom mindre förändringar i lärmiljön utomhus likt 

förändringar i lärmiljön inomhus görs i förskolan idag.  
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Handlingserbjudande 4 ges till barnen när pedagogerna genom upplevelser erbjuder barnen 

inspiration till leken. Upplevelserna kan bestå av naturupplevelser och fantasiupplevelser i 

analog eller digital form.  

Handlingserbjudande 5 ges till barnen genom att pedagogerna omvärderar och förändrar 

tidigare förhållningsregler.  

Tillförande av lekmaterial 
Lekmiljöer omgivna av vegetation, såsom träpallen omgiven av buskar, borde enligt Fjørtofts 

slutsatser generera i gömmalekar, konstruktionslek samt rollek. I min studie är detta inte en 

plats som tilltalar barnen i deras lek. Barnen har inte så mycket att berätta om platsen, både 

barn och pedagoger uttrycker att barnen inte leker så mycket på platsen. Änggård (2012) 

menar att platser tillskrivs mening utifrån de motoriska samt utforskande aktiviteter som de 

inbjuder till. Om platsen inte erbjuder någon motorisk eller utforskande aktivitet får den 

således inte någon betydelse. Kan barnens ointresse för platsen bero på bristen av omgivande 

material? Enligt min modell skulle en observation av barnens lek, eller ett samtal med barnen 

om deras lek, kunna leda till att lekmaterial tillförs för att fördjupa leken på platsen. Genom 

det tillförda materialet ger pedagogerna barnen ett handlingserbjudande och ett samtal med 

barnen resulterar i barnens möjlighet att påverka vilket de, enligt förskolans läroplan ska ges 

möjlighet till. Barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande ska ges utrymme i 

verksamheten (Skolverket, 2016b). Studien visar att med hjälp av ett mobilt lekmaterial kan 

barnen upptäcka sin egen förmåga, tänja sina gränser samt övervinna sin egen rädsla. 

Byggmaterialet ger en fantasirik lek med inslag av rollek precis som de planerade och 

tillförda lekredskapen såsom båten, lekstugan samt statyn som ingår i parkmiljön. De 

deltagande barnen i min studie verkar vara i behov av att kunna arrangera sin lekmiljö på egen 

hand, vilket möjliggörs genom tillgängligt lekmaterial som kan komplettera leken samt 

lekmiljön. Barnen leker exempelvis gärna på stubbar eller mer iordningsställd lekutrustning 

(båten) men vill kunna göra leken till sin egen (hinderbana eller fantasilek). Barnen har behov 

av både ”allmänna” lekredskap och mer specifika (exempelvis piratflagga). Lekmaterial kan 

leda till att barn upptäcker sin förmåga, tänjer sina gränser samt övervinner sin rädsla. 

Lekmaterialet har betydelse för barns lek vilket betyder att det bör finnas lekmaterial 

tillgängligt på förskolegården så att barnen kan konstruera samt förflytta materialet och på så 

vis anpassa materialet efter leken. Lekmaterial hjälper barnen att utmana och fördjupa sin lek 

ytterligare vilket får densamma att nå ytterligare höjder, exempelvis det mobila lekmaterialet i 

min studie som får olika skepnader i leken.  
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Fysisk aktivitet 
I denna studie har inga jämförelser gjorts mellan enskilda barns rörelse- eller lekmönster 

såsom i Luchs & Fikus (2016) undersökning. Däremot visar min studie att en varierad 

lekmiljö med såväl planerad som naturmiljö gynnar barnens fysiska rörelse samt barnens 

möjlighet att ägna sig åt lugna och rogivande aktiviteter. Enligt förskolans läroplan bör 

förskolebarn ges möjlighet till lek både i planerad miljö och i naturmiljö under sin 

utomhusvistelse (Skolverket, 2016b). Mårtensson (2004) menar att platsen och dess betydelse 

skapas i en relation mellan den sociala miljön, den fysiska miljön och lekaktiviteten. Platser 

som ger möjligheter till olika slags lekar är betydelsefulla eftersom barn använder platsen till 

skilda aktiviteter. På en och samma plats kan ett barn ägna sig åt springlek och ett annat åt 

rogivande aktivitet. Barnen i min studie berättar att de vill kunna utmana sig själva både 

mentalt (vad de vågar göra) samt fysiskt, vilket kräver en lekmiljö anpassad till fysiskt 

utmanande aktiviteter.  

Omvärdera förhållningsregler 
En av studiens forskningsfrågor handlar om hur pedagogernas barnperspektiv möjliggör eller 

hindrar barnens lek, vilket jag diskuterar nedan. 

Lekartefakter som utgör barnens lek är lekmaterial, gestaltningar samt estetiska 

uttrycksformer. Dessa lekartefakter kan genom pedagogernas handlingserbjudanden till 

barnen bidra till att leken fördjupas ytterligare och når en annan dimension. Om barnens lek 

istället blir utsatt för hinder i form av förhållningsregler eller barn som stör leken kanske 

leken avbryts eller så kan barnen undgå reglerna genom att bryta eller förhala dem (Engdahl, 

2004). I min studie framgår att barnen använder sin kreativa förmåga samt fantasi kring 

förhållningsregler. Därmed förändrar barnen lekmiljöns tilltänkta användningsområde och gör 

leken till sin egen, exempelvis då barnen använder snickarhörnan som hinderbana. Förskolans 

läroplan säger att verksamheten och förskolemiljöns utformning ska utgå från barnens 

intresse, behov, erfarenheter samt åsikter (Skolverket, 2016b), om så ska ske bör pedagogerna 

emellanåt omvärdera sina förhållningsregler. Barns inflytande över leken på förskolegården 

samt deras påverkan på utformningen av förskolegården handlar mycket om pedagogernas 

förhållningssätt, vad de tillåter samt i vilken utsträckning barnen får vara delaktiga i 

utformningen, skapandet och förändringen av förskolegården. Pedagogernas barnperspektiv 

speglas i deras förhållningssätt och därmed vilka förhållningsregler som råder. Enligt 

förskolans läroplan påverkar vuxnas förhållningssätt barns förståelse samt respekt för 

gällande rättigheter och skyldigheter i det demokratiska samhället. Värderingar ska 
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tydliggöras i den dagliga verksamheten och verksamheten ska bedrivas i demokratiska former 

(Skolverket, 2016b). 

Förskolebarns inflytande i förskolegårdens utformning 
Enligt förskolans läroplan ska förskolans verksamhet utgå från barnen och barnen ska vara 

delaktiga. Varför är förskolegårdar inte urformade enligt barnens önskemål? Flertalet studier 

visar på svårigheten att sammanföra planerares och barns syn på förskolegården (Kylin, 2004; 

Arvidson & Nilsson 2013 m.fl.). Att barn många gånger väljer en annan miljö att leka på än 

den vuxna planerat och skapat för barns lek visar enligt Rasmussen (2004) att barn har ett 

behov av att leka på andra än av vuxna valda platser. Olwig & Gulløv (2003) anser att det 

behövs både platser som är skapade för barn och barns egna platser. Det ena utesluter inte det 

andra. Det pedagogerna behöver göra, enligt den här studiens resultat och dess teoretiska 

modell, är att observera barnens lek samt att samtala med barnen om deras lek för att ta reda 

på barnens syn samt önskemål gällande förskolegårdens utformning. Genom 

handlingserbjudanden i form av fysisk aktivitet, möjlighet till utforskande aktiviteter, ökad 

interaktion med andra (barn och vuxna) eller upplevelser av olika slag kan planerares och 

barns syn på förskolegården sammanfogas. Det är av vikt att barnens tankar och idéer vägs in 

i planeringen och utformningen av förskolegården om förskolan skall följa sin läroplan samt 

barnkonventionen.  

Pedagogernas arbetsredskap 
Förskolans verksamhet ska vara förankrad i forskning samt beprövad erfarenhet. Dessutom 

bär pedagogerna med sig olika barnsyn samt kunskapssyn vilket kan leda till olika 

förhållningssätt. Pedagogernas utmaning är att länka samman dessa delar i den dagliga 

verksamheten. För att kunna uppnå det behöver pedagogerna använda sig av olika 

arbetsredskap såsom pedagogisk dokumentation, reflekterande samtal (pedagoger emellan), 

observationer samt samtal där barnen får uttrycka sig och göra sin röst hörd. 
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Slutsatser 
Pedagoger inom förskolan har ett stort och omfattande uppdrag, det är ett stort pussel med 

många bitar som ska läggas. Ett flertal styrdokument såsom Barnkonventionen, skollagen, 

förskolans läroplan samt kommunala eller lokala dokument ska följas. Verksamheten ska utgå 

från barnen, deras intressen samt behov, sett till individen såväl som till barngruppen och 

barnen skall ges delaktighet samt inflytande i sin vardag. Utöver det tillkommer projekt som 

skall genomföras kommunalt, i skolområdet eller på den egna förskolan. Vidare skall 

förskoleavdelningen gärna arbeta projekt- eller temabaserat, ofta enligt en viss pedagogik 

eller inriktning, gärna enligt de senaste rönen gällande IKT eller något annat som är i ropet. 

Kort sagt pusslet är komplicerat! Det betyder att pedagogerna behöver foga samman många 

delar och hitta den röda tråden i verksamheten. De behöver vara effektiva, nytänkande och 

strategiska för att nå bästa effekt av sin planering.  

Den här studiens resultat är användbart för pedagoger i sitt dagliga arbete inom förskolan. 

Min analys av resultatet påvisar att arbetsredskap såsom pedagogisk dokumentation, 

reflekterande samtal, observationer samt samtal med barnen kan vara passande för att göra 

barnen delaktiga i utformningen av förskolans utomhusmiljö. Att ge barnen inflytande i 

förskolans verksamhet följer pedagogernas uppdrag enligt förskolans läroplan, därmed är 

studiens resultat en hjälp för pedagogerna i deras utformning av verksamheten samt i 

diskussionen avseende pedagogers förhållningssätt.  

Vidare forskning 
För att arbetet som utförs i den dagliga förskoleverksamheten ska få en tyngd och betydelse 

krävs en förankring i forskning och/eller beprövad erfarenhet. Det innebär att studier behöver 

göras inom verksamhetens berörda områden. Inom den utomhuspedagogiska och 

utomhusdidaktiska forskningen har det framkommit att utomhusvistelse ger goda effekter på 

bland annat barns hälsa och motorik. För att befästa den utomhuspedagogiska och 

utomhusdidaktiska kunskap som finns bland pedagoger samt för att undersöka dess effekter 

behöver ytterligare studier utföras. En longitudinell studie skulle kunna påvisa 

utomhusvistelsens hälsofördelar med ett längre perspektiv, vilka resultat som framkommer 

när barnen uppnått en högre ålder. Framtida kvantitativa studier kan genomföras för att 

synliggöra samband mellan barns utomhusvistelse och ökad kunskap inom olika områden. 

Det skulle även vara intressant att hålla sig till den här studiens valda ämne, barns delaktighet 
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och inflytande. Att forska i framtida effekter av barns inflytande såväl inom förskolan som i 

skolvärlden hade kunnat ge ett ökat djup i barns perspektiv.  
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Bilaga 1 Brev till förskola 
Hejsan! 

Jag heter Birgitta Ipsonius och studerar, vid sidan av mitt arbete som 
förskollärare, vid Linköpings universitet. Där läser jag på distans 
masterprogrammet med inriktning utomhusdidaktik. Jag är nu inne på 
mitt sista år inom programmet och ska skriva masteruppsats, 15hp. 
Min undersökning handlar om hur förskolebarns upplever sin 
förskolegård. Jag vill ta reda på vilka platser på gården som 
intresserar barnen och lockar dem till lek. Jag undrar om ni vill hjälpa 
mig i min undersökning? 

Eftersom jag vill ta reda på barnens uppfattning av förskolegården har 

jag valt att använda mig av en metod som kallas Gåtursmetoden. Metodens stomme består av en väl 

förberedd promenad i en utvald miljö, en sittning där deltagarnas synpunkter gås igenom samt en 

dokumentation. Promenaden genomförs med ett litet antal barn, anpassat efter barnens ålder samt 

mognad. Vilka barn som väljs ut beror på de praktiska omständigheter som råder vid varje tillfälle det 

vill säga vilka barn som finns på plats och vilka barn som vill delta. Undersökningen följer 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, det innebär att undersökningens deltagare samt deras föräldrar 

kommer att informeras om undersökningens syfte samt de moment som ingår i undersökningen. De 

kommer även att informeras om att deltagande i undersökningen är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas. Varken förskolan eller deltagarna kommer att kunna identifieras. Uppgifter som samlas in 

kommer endast att användas för forskningsändamålet. Information samt dokument som skall fyllas i 

av föräldrarna bistår jag med, förskolans personal delar ut samt samlar in blanketterna till/från 

föräldrarna.  

Gåturer kommer att genomföras på tisdagseftermiddagar, uppskattningsvis under 5- 8 tillfällen. Finns 
det möjlighet och intresse från förskolans sida får en pedagog gärna bistå vid promenaden men det är 
inget krav.  

Innan första gåturstillfället kommer jag som forskare att dokumentera förskolegårdens utformning 
med hjälp av kamera, fotona används vid gåturerna. Vid gåturerna kommer röstinspelning att 
användas.  

 

Hoppas att ni vill vara en del av min undersökning och genom den ta tillfället i akt att få ta del av 
förskolebarns syn på sin förskolegård. Ni får gärna kontakta mig om ni har frågor kring 
undersökningen! 

Med hopp om ett framtida samarbete!  

Hälsningar 

Birgitta Ipsonius 

070-687 17 41 

birgitta.ipsonius@nsf.scout.se 
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Bilaga 2 Tillståndsblankett föräldrar 
 

Hej! 

Jag heter Birgitta Ipsonius, vid sidan av mitt arbete som förskollärare studerar jag vid 

masterutbildningen med inriktning utomhusdidaktik på Linköpings universitet. I min 

masteruppsats har jag valt att fokusera på förskolebarns syn på sin förskolegård. Då jag har 

privilegiet att få göra min studie på ditt barns förskola behöver jag få veta om du tillåter att 

ditt barn få vara med i min studie. 

Studien består av en gåtur, en promenad på förskolegården där barnen berättar om sin 

förskolegård. Barnen kommer att få berätta om ställen på förskolegården som de tycker om 

eller inte tycker om att leka på. Gåturen kommer att genomföras med två eller tre barn i taget. 

Efter gåturen kommer barnen och jag tillsammans gå igenom vad som sagts i en gemensam 

avslutande diskussion. Barnen kommer att få information om gåturen samt en förfrågan om 

att delta i studien innan gåturen genomförs. Endast barn där vårdnadshavare har gett tillstånd 

att delta i studien kommer att få förfrågan om deltagande och barn som nekar till deltagande 

kommer inte att delta även om vårdnadshavaren gett tillstånd. Deltagande i studien kan när 

som helst avbrytas.  

Tekniskt hjälpmedel för röstinspelning kommer att användas för dokumentation. Barnens 

samt förskolans namn kommer inte att framgå i studien. Insamlat material kommer att 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. 

Var vänlig, lämna in påskriven lapp till pedagoger på avdelningen senast 20/10. Har du några 

frågor får du gärna kontakta mig. 

Hälsningar 
Birgitta Ipsonius 
070-687 17 41 
birgitta.ipsonius@helsingborg.se  

Ja, mitt barn får delta i studien 

Nej, mitt barn får inte delta i studien 

 

__________________________  ___________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift  Barnets namn 

 

 

mailto:birgitta.ipsonius@helsingborg.se
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Bilaga 3 Information till barnen 
Hej! 

Birgitta heter jag. Jag jobbar som förskollärare precis som era fröknar men jag 

går också i skolan. I min skola så ska jag göra ett arbete som ska handla om vad 

barn tycker om sin förskolegård. Vi ska gå en promenad runt gården där ni 

brukar leka och titta på fem särskilda platser. När ni berättar om platserna för 

mig är det svårt att komma ihåg allt så därför behöver jag använda min 

mobiltelefon för att spela in det ni säger. Är det okej för er att jag spelar in det ni 

säger? 

Här har jag en karta på er förskolegård. Jag tänkte att vi ska gå till de här olika 

platserna som ni ser i rutorna. Vid varje plats ska ni få berätta om ni tycker om 

att leka där, vad som är bra eller dåligt på platsen och om ni har någon ide på 

hur platsen kan bli bättre för att det ska bli roligare att leka där.  Jag vill höra 

vad du tycker om platsen och ingenting kan vara fel. Ju fler tankar ni berättar 

desto bättre.  

När vi har gått till alla platserna ska vi sätta oss tillsammans och prata om vad 

alla har sagt. 

Har ni några frågor? Vill ni vara med på promenaden? Ni kan när som helst säga 

till om ni vill sluta.  

Är ni redo? Då kör vi! 
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Bilaga 4 Gåtursfrågor 
 

• Brukar ni leka på den här platsen? Berätta! 

• Finns det något som skulle kunna bli bättre på den här platsen? Hur? 

• Är det något dåligt på den här platsen? 
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