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Abstract 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarn använder sig av 

förskolegården i sin lek. Vad och var leker barnen och vilket material använder de 

sig av i leken? Barnen vistas mer och mer på förskolegården eftersom det i dag 

finns färre möjligheter att lämna den av olika anledningar. Tidigare forskning 

visar på att förskolegårdens utformning har en betydelse för barns lek. Barnen ska 

ha möjlighet till olika rum på förskolegården och både naturmaterial och 

traditionella lekmaterial ska finnas. Studien utgår från barns perspektiv och 

barnperspektiv. Den metod som används i studien är en kvalitativ 

observationsstudie som utförs på en förskola där barnen är i åldrarna 4-5 år. 

Resultatet visar på att barnen mest leker på undanskymda vrår och de föredrar att 

leka med naturmaterial. Det visade sig även att barnen i den kreativa leken 

omvandlar materialet till sitt eget som när kastanjerna blir till köttbullar.  

 

 

 

Ämnesord: förskolegård, lekmaterial, lek, barns perspektiv, barnperspektiv 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Innehåll ................................................................................................................................... 3 

Förord ...................................................................................................................................... 4 

1 INLEDNING ..................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och problemformulering ......................................................................... 6 

1.3 Styrdokument .......................................................................................................... 6 

1.4 Begreppsdefinition ............................................................................................... 7 

1.5 Uppsatsens disposition ....................................................................................... 7 

2. TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................... 8 

2.1 Förskolegårdens utformning ........................................................................... 8 

2.2  Barns lek på förskolegården ......................................................................... 11 

2.3 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................ 13 

3 METOD ............................................................................................................................ 16 

3.1 Kvalitativ studie ................................................................................................... 16 

3.2 Observation ............................................................................................................ 16 

3.3 Urval .......................................................................................................................... 17 

3.4 Genomförande ...................................................................................................... 17 

3.5 Bearbetning och analys .................................................................................... 18 

3.6 Etiska övervägande ............................................................................................ 18 

4 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................... 20 

4.1 Plats A- bakom snickarboden......................................................................... 20 

       4.1.1 Analys .................................................................................................................. 21 

4.2 Plats B- grönområde och vindskydd ........................................................... 21 

       4.2.1 Analys .................................................................................................................. 22 

4.3 Plats C – sandlådan ............................................................................................. 23 

       4.3.1 Analys .................................................................................................................. 23 

    4.4 Plats D – rutschkanan ........................................................................................ 24 

       4.4.1 Analys .................................................................................................................. 25 

4.5 Sammanfattande analys .................................................................................. 25 

5 DISKUSSION ................................................................................................................. 26 

5.1 Metoddiskussion .................................................................................................. 26 

5.2 Resultatdiskussion .............................................................................................. 27 

5.2.6 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................... 29 

6 SAMMANFATTNING ............................................................................................... 30 

Referenslista 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
 

 

 



4 

 

Förord 

 

Efter många timmars läsning av tidigare forskning och skrivande till en egen text samt ett 

antal besök på förskolan sitter vi nu färdiga med vår studie som har varit både rolig och 

intressant att arbeta med. Vi vill börja med att tacka varandra för ett gott samarbete under alla 

roliga och jobbiga stunder i skrivandeprocessen. Ett stort tack till vår handledare Laila 

Gustavsson som har handlett oss genom studien. Vi vill även rikta ett stort tack till den 

deltagande förskolan som har varit positiv till våra besök och kunnat bidra till en god hjälp för 

att kunna utföra studien till fullo. Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har 

stöttat oss under hela arbetets gång.  

 

Kristianstad 2012-01-15 

Linda Glanz & Pernilla Olofsson 
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1 Inledning 

 

Vi är två pedagoger som är verksamma inom förskolan och erfarenheten säger oss att barn 

idag vistas mer och mer på förskolegården. Vi anser att utformningen av förskolegården är 

viktig när det gäller barns lek. 

 

1.1 Bakgrund 

Fokus i denna studie är att undersöka hur barn använder sig av förskolegården i sin lek. 

Studien utgår från barns perspektiv och barnperspektiv.  I en tidigare uppsats undersökte vi 

pedagogernas uppfattningar om utemiljön som en lärandemiljö. I resultatdelen av uppsatsen 

poängterades vikten av utemiljön för barns utveckling och att utemiljön bör inbjuda till både 

lek och lärande. Med utgångspunkt i vår erfarenhet som pedagoger anser vi att barn är 

beroende av förskolegården, då många förskolor inte har möjlighet eller resurser att vistas 

utanför denna. Mårtensson (2004) påtalar i sin studie att barn i förskoleåldern i dag är 

beroende av utomhusmiljöer som vuxna väljer ut till dem och därför har förskolans lekmiljöer 

utomhus blivit viktigare för dem i leken. Trots att förskolegården har blivit en allt viktigare 

del i många barns uppväxtmiljö så tycks planeringen av dessa miljöer blivit mindre ambitiös 

den senaste tiden menar hon. Det krävs att förskolegården uppfattas som intressant och att det 

finns möjligheter att utforska där. 

Inspirerar miljön till barnens nyfikenhet, intresse och lust att utforska och leka? Är den 

utformad utifrån ett barnperspektiv där de vuxna tror sig veta vad som är det bästa för barnen 

eller finns också barns perspektiv med? Dessa tankar har gjort oss nyfikna på att undersöka 

hur barnen använder förskolegården i sin lek. När barns utemiljö ska planeras och utformas 

anser Kylin (2004) att de vuxna ska lyssna på barnen och försöka förstå deras eget perspektiv. 

På så sätt kan den som planerar och utformar utemiljön ta del av och lära sig av barnens 

tankar, funderingar och erfarenheter. Eftersom vi inte har hittat så mycket forskning kring hur 

barn använder förskolegården i sin lek, ser vi detta arbete som en möjlighet att bidra med 

kunskap på detta intressanta forskningsområde.  
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1.2 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarn använder sig av förskolegården i 

sin lek. 

 

 Var leker barnen på förskolegården? 

 Vad leker barnen på förskolegården? 

 Vilka material använder barnen sig av i sina lekar?  

 

1.3 Styrdokument 
 

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) är förskolans 

uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön på förskolan ska även vara trygg och 

samtidigt utmana och locka till lek och aktivitet och det är viktigt att barnen ges möjlighet att 

växla mellan flera aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 

planer, fantasier och kreativitet i lek såväl utomhus som inomhus. Barnens utomhusvistelse 

bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Artikel 

tre i FN:s barnkonvention handlar om hur politiker, myndigheter och domstolar måste ha 

barnens bästa som utgångspunkt när de bestämmer sådant som gäller barn (FN:s konvention 

om barnets rättigheter, 2009).  

 

Leken har en grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande. När barnen utforskar 

omvärlden och försöker förstå sig själva sker detta ofta genom lek. Lpfö98/10 genomsyras av 

en syn på lek där det framgår att ett medvetet bruk av leken ska prägla verksamheten. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. I leken 

uttrycker och bearbetar barnen upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Barns rätt till lek anses så grundläggande att den även har 

skrivits in i FN:s konvention om barns rättigheter, 2009 (§ 31). De allra flesta barn leker men 

leken utvecklas inte av sig själv. För att detta ska ske måste barnen få tillräckligt med tid och 

tillräckligt med utrymme. Barnen behöver få möjlighet att leka utan för många avbrott och det 
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behövs lekmiljöer både utomhus och inomhus som är stimulerande och uppmuntrar barnens 

kreativitet (Kvalíte i förskolan, Skolverkets allmänna råd, 2005).  

 

1.4 Begreppsdefinition 
 

Definitioner av för studiens centrala begrepp är: Pedagog, förskolegård och lekmaterial. 

Det finns inga referenser som förklarar begreppen förskolegård och lekmaterial men i denna 

studie definieras begreppen så här: 

 

Pedagog definierar Nationalencyklopedin (2011)  som lärare och undervisare. I denna studie 

definieras pedagog som förskollärare eller barnskötare. 

 

Förskolegård är en plats utomhus inom förskolans område som är avsedd för barn att leka på. 

På förskolegården brukar det finnas exempelvis gungställning, klätterställning, rutschkana, 

sandlåda och lekstuga. Det kan även finnas annan lekutrustning som exempelvis naturmaterial 

som pinnar, kojor, trädstammar, stenblock.  

 

Lekmaterial är ett material av olika slag som barnen använder sig av när de leker. I denna 

studie definieras lekmaterial både som traditionella lekmaterial som exempelvis rutschkana, 

sandlåda, spadar, hinkar, skottkärra, sil, bilar och traktorer. Det definieras även som 

naturmaterial som exempelvis liggande trädstammar, pinnar, kastanjer, trädflisor och löv.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sex avsnitt. I avsnitt två återfinns en litteraturgenomgång med en 

teoretisk utgångspunkt. I avsnitt tre finner ni studiens metod och i avsnitt fyra redovisas 

studiens resultat. En avslutande diskussion återfinns i avsnitt fem och en kort sammanfattning 

av studien återfinns i avsnitt sex.  
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2. Tidigare forskning 

Vi är medvetna om att den tidigare forskning som har hittats inte är helt ny, men vi väljer trots 

det att referera till den. I första delen presenteras tidigare forskning kring förskolegården och 

dess lek och den är uppdelad i två rubriker där det fokuseras på Förskolegårdens utformning 

och Barns lek på förskolegården. I andra delen presenteras teoretiska utgångspunkter som 

utgår från barns perspektiv och barnperspektiv och dessa perspektiv är sammanlänkande med 

varandra.  

 

2.1 Förskolegårdens utformning 

 

Utevistelsen i förskolan är en del av själva verksamheten och utemiljön kring förskolan har en 

betydelse för förskolepedagogiken. Björklid (2005) menar att förskolornas gårdar är av 

mycket skiftande kvalitet, i innerstaden är de oftast små med mycket hårdgjorda ytor, medan 

andra kan vara stora och lummiga med träd och buskar. Ett antagande vi gör är att detta 

eventuellt kan ha en betydelse för hur barns lek framträder och utvecklas. Barnen är oftast 

hänvisade till sin förskolegård och enligt SOU 2003:127 är det hög tid att uppmärksamma 

förskolornas utemiljö, eftersom den miljö som förskolan erbjuder har en stor betydelse för 

barns uppväxtvillkor. SOU 2003:127 ser den minskade personaltätheten som en oroande 

utveckling då det begränsar möjligheterna till att besöka andra grönområden utanför förskolan 

samtidigt som den egna förskolegården inte har utvecklats för att erbjuda dessa kvaliteter. 

Grahn m.fl. (1997) undersökte hur barn använde sin förskolegård och dess utformning. De 

studerade två olika förskolor, en som är placerad i ett nybyggt bostadskvarter i centrala 

Malmö och en I Ur och Skurförskola
1
 med tillhörande trädgård som är belägen på 

landsbygden i utkanten av en herrgårdsmiljö. På förskolan i centrala Malmö var det 

uppstrukturerat med olika platser som talade om hur de skulle användas, barnen hade inte 

något eget revir. En möjlig tolkning vi gör är att barnen då inte hade en möjlighet att skapa 

egna platser och lekar utifrån deras perspektiv. I Grahns m fl. (1997) studie hänvisades barnen 

till tillgängliga lekredskap, som spadar och hinkar och det skulle endast användas i sandlådan. 

De olika platserna blev då isolerade och det kunde på så sätt bli svårt för barnet att skapa en 

känsla av helhet. Det visades att barnen på denna förskola använde sig maximalt av de ytterst 

                                                 
1
 I Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanernas mål. 

http://www.friluftsframjandet.se/for_barn/iurochskur hämtad 2012-01-05 

 

 

http://www.friluftsframjandet.se/for_barn/iurochskur
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begränsade resurser som fanns när det gällde naturmaterial som pinnar, stenar och blad. Att 

vistas i en grupp hela dagarna var påfrestande för barnen och de behövde ibland kunna gå 

undan för att få vara för sig själva en stund. Barnen hade ont om platser som de kunde gå 

undan för att få vara ifred och ha lugn och ro, barnen hade då behov att skapa egna platser 

men möjligheterna var begränsade på denna förskolegård. Många barn var även tvungna att 

samsas om få platser. Det fanns inte så många utrymmen som inte redan hade ett budskap som 

talade om vad man ska göra. På I Ur och Skurförskolan hade barnen en stor frihet att utforska 

och använda miljön på det sätt som deras lek krävde. Det framgick i undersökningen att 

barnens lekar förändrades genom att de förflyttade sig till olika miljöer där barnen hade ett 

rikt utbud av löst material som de kunde bära med sig och på så sätt hjälpte det till att hålla 

samman leken. Barnen på denna förskola hade större möjlighet att välja mellan traditionell 

lekutrustning och naturmaterial. Barnen behövde aldrig uppleva någon konkurrens om 

resurserna som fanns och barnens fantasi fick ett större utrymme. På denna förskolegård fanns 

det många platser som exempelvis eken, stenblocken, utrymmet bakom skjulet som barnen 

kunde utnyttja på egen hand och på så sätt göra till sina egna. En möjlig tolkning vi gör kan 

vara att dessa platser används som olika rum för barnen på förskolegården. Såväl Grahn m.fl. 

(1997) som Granberg (2000) påtalar att det ska finnas olika rum på förskolegården. Utemiljön 

ska locka till lek och när miljön ska planeras ska det tänkas på ostördhet och säkerhet utifrån 

möjligheterna till olika aktiviteter. Granberg menar att det ska finnas plats för springlek och 

racerlopp på cyklar samtidigt som det ska finnas plats där de yngsta barnen riskfritt kan gå 

omkring. Barn ska även ha möjlighet att kunna dra sig undan och leka ostört. Terrängen på 

förskolegården behöver vara varierad med lutande plan, ojämnheter, undanskymda vrår, 

öppna platser och plana ytor, det behövs även finnas ställen för säkra balansövningar och 

ställen där barnen kan krypa över, under och igenom. Det är viktigt att ha undanskymda vrår 

och finns det inte tillräckligt med naturligt buskage på förskolegården kan den avskärmas med 

planterade buskar eller plank. Om förskolegården inte uppfyller barnens behov av allsidigt 

stimulerande lekredskap och en varierad terräng måste detta påtalas för de ansvariga och 

åtgärdas (Granberg, 2000). Utemiljön kring förskolan har stor betydelse för barns utveckling 

och lärande och utgör en viktig del av barnens uppväxtvillkor. Dessa miljöer måste i högre 

grad betraktas som de miljöer i vilka dagens barn har en chans till såväl platsbundna lekar, 

som utforskande aktiviteter (SOU 2003:127) .  

 

Mårtensson (2004) påtalar i sin studie att det avgörande för att få kunskap om barns relation 

till den fysiska miljön under utomhusleken är att tillbringa tid i barnens omgivning och att 
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denna erfarenhet tolkas och analyseras. Trots att förskolegården blivit en allt viktigare del i 

många barns uppväxtmiljö så tycks planeringen av dessa miljöer blivit mindre ambitiös den 

senaste tiden menar hon. Det krävs att förskolegården uppfattas som inressant och att det finns 

möjligheter att utforska där. Hon menar även att tillvaron behöver betraktas ur ett barns 

perspektiv. Grahn m.fl. (1997) konstaterar i sin studie att en av de två förskolegårdarna var 

prydlig, påkostad och tilltalande för det vuxna ögat. Barnen ser inte förskolegården så som de 

vuxna gör utan använder sig av det material som finns. Barnens sätt att uppleva och förstå 

världen är bundet till den konkreta omgivningen och det är i barnens vardagsmiljö som detta 

sker, därför ses den fysiska miljön som viktig och hur den är utformad i förhållande till 

barnen. ”En dynamisk miljö ger barnen plats att växa. Den inbjuder ständigt till nya 

upptäckter och blir aldrig tråkig, varken för barn eller för vuxna” (s. 95). Vidare menar Grahn 

m.fl. (1997) att de vuxna kan välja de platser som passar för deras behov, men barnen har inte 

den rörelsefrihet som de vuxna utan de får hålla tillgodo med den miljö som erbjuds. En miljö 

är oftast utförd genom vuxnas föreställningar om hur barns behov ser ut.  

 

Greenfield (2004) menar att utemiljön är ett värdefullt utrymme för inlärning. Hon anser att 

små barns passion med att vara utomhus fortfarande inte är tillräckligt uppmärksammat när 

man ska utforma lekens utrymme utomhus. Målet med en säker lekplats är att det ska finnas 

möjligheter för utmaningar för barnen men samtidigt ska det vara säkert att leka där. Hon 

menar även att för lite risk och utmaningar i en lekplats kan leda till olämpligt risktagande. 

Enligt Grahn (2007) finns det sju zoner som en bra förskolegård ska uppfylla och det är; 

entrèzon, lekbaser, lugna områden, anhalter, dynamiskt område, platser för utpräglat 

sinnliga lekar och en gradient från trygghet till utmaningar. Om alla dessa delar är uppfyllda 

ser man ett mönster av hur barnens lekar pendlar fram och tillbaka över förskolegården 

mellan buskage, sandlådan, lekredskap och öppna platser. Ibland kan leken bli stillastående 

vid en plats för att sedan förflyttas vidare. Förskolegårdar som inte fungerar lika bra har inte 

detta dynamiska förlopp, utan istället kan barnens lekar bli avhuggna med hackiga och stötiga 

avbrott. Detta beror på att lekarna när de knappt har kommit igång blir störda och därigenom 

avbryts. Störningarna beror många gånger på att barn konkurerar om de få intressanta 

platserna på förskolegården eller om lekmaterialet. Petersson (2004) anser att en naturlig 

miljö är mer givande än en färdig lekplats med många lekmaterial, där en färdig miljö snart är 

utforskad av barnen och blir därmed snabbt ointressant. Hon menar vidare att även om en 

naturlig lekmiljö kan vara bättre än en tillrättalagd så betyder det inte att det inte behövs 

sådana, utan gungor, sandlådor och rutschkanor fyller flera funktioner och dessa platser kan 
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tillrättaläggas på olika sätt som stimulerar och utmanar barnens lek. Eftersom det är många 

barn som ska vistas på förskolegården samtidigt poängterar hon att utformningen och 

underhållet av förskolegården är betydelsefullt, hon anser att det måste tas tillvara på barnens 

kunskaper om sin utemiljö samt deras egna intressen. I hennes forskningsöversikt har det 

visats att en bra tillrättalagd utemiljö för barn i olika åldrar och med olika förmågor ska vara:  

 

 lockande, så att man vill vara där 

 trygg och säker, så att man vågar och får vara där 

 spännande, så att man stimuleras och utmanas 

 varierande, så att man gör olika saker 

 uppdelad i ”rum”, så att olika grupper av barn kan hålla på med olika lekar och ha egna platser 

 sekvenserad från det tillrättalagda och det ”vilda” 

 utvecklingsbar, så att man kan använda den och skapa om den i enlighet med växlande 

intressen och behov 

 innehålla ”utegångar” mot en efterhand allt större del av omgivningarna/stadsdelen/staden. 

(s.123) 

 

I planeringen av barns utemiljö påtalar även Kylin (2004)  att man ska lyssna på barnen och 

försöka förstå barns eget perspektiv. På så sätt kan den som planerar utemiljön ta del av och 

lära sig av barnens vardag. Ett sätt att planera med barns perspektiv är att planera för områden 

som ska vara tillgängliga för barn där barnens eget skapande får ta plats i miljön och inte ses 

som något störande för omgivningen runt omkring. Ett antagande vi gör är att detta även ska 

tänkas på då det gäller löst lekmaterial som exempelvis lastpallar, stubbar och bildäck. Vidare 

menar vi att när det ska planeras för barns utemiljö behövs det även planeras utifrån ett 

barnperspektiv, där det ska vara säkert och tryggt för barnen att leka och barnen kan därför 

inte alltid bestämma hur det ska se ut. Mårtensson (2004) anser att vid planering av förskolor 

så är det viktigt att noga tänka ut var man lägger dem så att det finns ytor och kvaliteter i 

omgivande landskap. Det är sällan att så få kvadratmeter mark kan vara till en så stor glädje 

som den har på en förskolegård. Sammanfattningsvis visar den forskning vi funnit att 

förskolegårdens utformning är viktig för barnens lek.  

 

2.2  Barns lek på förskolegården 
 

Rasmussen (2003), Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2006) menar att barn 

erövrar sin omvärld genom leken. I leken använder och befäster barnen den kunskap och de 

begrepp de har lärt sig och leken utmärks av fantasi, spänning, intresse och engagemang. För 

barn är leken kognitiv och symbolisk då de föreställer sig olika saker och leken är 

målmedveten utifrån barnets perspektiv. En möjlig tolkning vi gör är att barnen omvandlar det 
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liggande trädet på förskolegården som blir en häst i barnens lekvärld. Rasmussen (2003), 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2006) menar att barnet har intentioner eller 

mål med leken även om dessa kan förändras under lekens gång. Till skillnad från en vuxens 

synsätt låter barnen fantasin ta övertaget i leken och de skapar sina egna förutsättningar och 

medel, som när en sked blir en vandrande man och en tallrik blir en ratt. Rasmussen påtalar att 

leksaker inte behöver ha bestämda former eller vara tillverkade leksaker som bestämmer vad 

de ska användas till. Nästan allt runt barnet kan användas i leken och på så sätt skapa 

oförutsägbara lekprocesser. Barnen kombinerar även färdigtillverkade leksaker med påhittade 

leksaker i leken som exempelvis när matlådan blir en TV i dockleken. Ett antagande vi gör är 

att detta även används ute på förskolegården då barnen leker att löven är mat och pinnen är 

sleven som rör runt i hinken.  

 

Grahn (2007) påtalar att barn har ett naturligt behov av att leka både av sinnlighet och av 

vidlyftighet. Med sinnlighet menas lekar som spontant stimuleras av lukt, smak, känsel, syn, 

balans och hörsel där barnen iakttar och använder utemiljön med sina sinnen och blir 

samtidigt känslomässigt uppfyllda av att samspela med miljön. Med vidlyftighet handlar det 

om mer vilda lekar där barn tillåts att springa, klättra, sprattla, brottas och jaga runt. Han 

menar att förskolegårdarna fungerar bäst om det finns möjligheter för barnen att skapa olika 

lekar på samma plats som exempelvis att buskaget kan vara en djungel samtidigt som det kan 

vara en storstad. Han menar även att det ska finnas en samling av olika platser som barnen 

själva skapar till sina egna som exempelvis ett ställe där barnen har sina hemligheter. Finns 

det natur, det vill säga buskar och träd, på förskolegården blir det möjligheter för barnen att få 

leka med innehåll av både sinnlighet och vidlyftighet. Han ser att en alltför steril tillrättalagd 

förskolegård inte ger samma möjligheter. Björklid (2005) säger att barn ska kunna leka ostört 

och att de inte blir störda i leken med så många avbrott. Om barn har tillgång till mycket löst 

material som exempelvis små brädor, plankbitar, stenar och pinnar i deras lekar ser hon det 

som värdefullt för samspelet mellan den fysiska miljön och barns lek, då barnen ändrar miljön 

så att den passar deras lektema.  

 

Såväl Brodin och Lindstrand (2008) som Granberg (2000)  menar att lekaktiviteter utomhus 

står för frihet där det finns gott om utrymme att röra sig på och barnen får även möjligheter att 

leka livliga lekar vilket är förbjudet inomhus. De påtalar även att det finns möjligheter till 

avskildhet och ensamlek eller lek med några få barn. De stora ytorna utomhus och 

möjligheterna för barn att dra sig undan bidrar till att leken utvecklas och inte blir så 
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enformig. Petersson (2004) poängterar att hemliga utrymmen som exempelvis kojor är 

betydelsefullt i barns lek. Waller m.fl. (2010) anser emellertid att det inte är tillräckligt med 

att enbart acceptera att utelek är viktig för barn. Det är också viktigt att tänka på barns intresse 

av att leka inomhus så att det inte förbises när det övervägs fördelarna med att leka utomhus. 

De ställer sig frågan om utelek fortfarande är lika relevant för barndomen som det har varit 

tidigare.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) menar att det idag finns mycket färdigt material och leksaker 

som barnen använder sig av när de leker. Tidigare använde barnen sin fantasi då de fick göra 

egna leksaker av vad de hade tillgång till, vilket stimulerade fantasin mer. De menar vidare att 

vuxna på förskolan skapar barns lekmiljöer och därför är det viktigt att skapa möjligheter och 

erbjudande till lek. Såväl Granberg (2000) som Grahn (2007) påtalar att det är terrängens 

utformning och naturmaterial i utomhusmiljön som berikar leken och det i sin tur stimulerar 

barnens fantasi. Grahn menar även att de förskolegårdar som innehåller mycket naturmark 

inte är för entydiga i sitt budskap utan de är mångdimensionella eftersom förskolegården 

innehåller ett flertal uttryck för exempelvis färger, former, dofter och ljud. En gård som är 

mångdimensionell kan möta barnen på olika utvecklingsnivåer. Brodin och Lindstrand (2008) 

menar att lek i utomhusmiljöer erbjuder stora möjligheter för barn att utforska omgivningarna 

utifrån sina egna förutsättningar. En kreativ lek ger barn chansen att pröva sina förmågor, 

pröva nya idéer och söka utmaningar på ett sätt som inte kan ske i andra miljöer. 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Teoretiska utgångspunkter för denna studie är barns perspektiv och barnperspektiv eftersom 

det är barnen som är i fokus och hur de använder sig av sin förskolegård i sin lek som avses 

undersökas. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) poängterar att barns perspektiv och 

barnperspektiv är två begrepp där innebörden inte alltid är så klar. Dessa begrepp ligger i 

tiden och det kan kopplas till läroplanen för förskolan och till forskning där man relaterar till 

barns perspektiv.  ”Barns perspektiv avses det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, 

intentioner och uttryck för mening” (Johansson, 2003, s. 42). För att kunna få en förståelse för 

barns perspektiv så behövs den vuxnes närvaro bland barnen där den vuxne kan se hela 

situationen och ta tillvara på barns agerande, försöka förstå barnens avsikter, deras uttryck och 

erfarenheter. Att ha en intresserad inställning är viktigt och samtalen måste ske på barnens 
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villkor där de vuxna försöker se det barnet ser och förstå deras uttryck. Det finns även de 

vuxna som agerar utifrån sitt eget synsätt om vad de tror är bäst för barnet, utan att ha hört 

deras inställningar till detta och då blir det ju de vuxnas perspektiv på barnens bästa som tas 

tillvara på (Johansson 2003) Ett antagande vi gör är att de vuxna inte alltid behöver ha hört 

barns inställningar i alla situationer som exempelvis då det sätts upp staket runt gungorna för 

barns säkerhet. Pramling Samuelson och Sheridan (2006)  menar att ta barns perspektiv 

betyder att försöka tolka och förstå hur barn tänker, varför de förhåller sig till olika saker i 

förskolan som de gör, varför de vägrar eller varför de gärna vill göra vissa saker.  

 

Halldén (2003, 2007) menar att barnperspektivet syftar till att ta tillvara på barns villkor 

utifrån det vuxna ögat. I ett barns perspektiv anläggs ett perspektiv eller fångas en kultur som 

är barnets och här innebär det att barnen själva får ge uttryck för sina egna tankar och 

erfarenheter. Vidare påtalar hon att barnperspektiv handlar om vilken plats barn ges i vårt 

samhälle. Hon menar att skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv kan 

diskuteras då det handlar om vem som formulerar perspektivet. Hon ställer sig frågan om det 

är barnen eller någon som företräder barnen som formulerat perspektivet? Barnperspektiv 

måste innehålla barns perspektiv men det måste tolkats av en närvarande pedagog eller 

forskare. Enligt Halldèn ska barn ses som being snarare än becoming då hon menar att barn 

ska betraktas som en social grupp med en förmåga till socialt aktörskap. Hon påtalar att 

barnen skapar platser och dessa platser har en betydelse för hur barnen kan framträda. En 

möjlig tolkning vi gör är att barnen skapar sin plats på förskolegården som exempelvis under 

rutschkanan och att den har en betydelse för deras lek.  

 

Davidsson (2008) menar att vuxna och forskare ska vara medvetna om att det inte fullt ut går 

att förstå barns perspektiv utan det som visas är den tolkning som den vuxne eller forskare gör 

av det barnet berättar eller gör. Löfdahl (2004) ställer sig frågan om vad som menas med 

barnperspektiv? Hon menar att det finns en tvetydighet i begreppet där det är viktigt att 

klargöra om det är de vuxnas perspektiv på barn eller om det är barns perspektiv på den egna 

tillvaron som åsyftas. Vidare menar hon att det är den synen vi har på barn som ligger till 

grund för hur vi möter och förhåller oss till barn och hur vi exempelvis organiserar förskolan. 

Qvarsell (2003) menar att barns perspektiv på sin omvärld, på andra människor, fysiska ting 

och på sociala förhållanden kan ge väsentlig kunskap för den pedagogiska 

kunskapsutbildningen och det pedagogiska arbetet. Olika barn kan ju se olika världar då de 

rör sig i olika sammanhang och kanske även vuxna och barn lever i olika världar menar hon. 



15 

 

Hon menar vidare att vi ofta talar om att vi ska se alla barn men inte lika ofta att vi ska höra 

på barnen. 

 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) innebär inflytande och delaktighet att barn 

blir delaktiga i både ord och handling och att barn behandlas med samma respekt som vuxna 

och att den vuxna försöker tolka barns meningsskapande utifrån deras sätt att uttrycka sig. En 

förutsättning för att vuxna ska kunna göra barnen delaktiga är att de har förmåga att ta barns 

perspektiv. Att närma sig ett barns perspektiv förutsätter ett förhållningsätt som innebär att 

den vuxne tillåter att barnen har en egen kultur och ett eget sätt att erfara och förstå världen. 

Johansson (2003) säger att det gäller att kroppsligt vara nära, försöka se det barnen ser och 

samtidigt förstå barns olika uttryck. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) menar att vuxna 

ska lyssna till och tolka barns agerande och deras röster kan föras fram av vuxna, men för att 

barnen aktivt ska kunna påverka sin egen situation förutsätts det att de är delaktiga och att de 

tas på allvar. Har den vuxne lyckats fånga barns perspektiv och göra dem delaktiga så finns 

det en möjlighet att barn upplever sig som förstådda och delaktiga. När barn upplever att 

deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och deras sätt att förstå bemöts 

och tas tillvara på ett respektfullt sätt har barn ett inflytande och är delaktiga. I förskolan ska 

barnen tillsammans med andra barn och vuxna aktivt delta i beslut som rör dem då det gäller 

den pedagogiska utformningen där man tillsammans diskuterar fram regler för trivsel och 

samvaro. Barnen ska även ha möjlighet att välja mellan olika aktiviteter och material 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).   

 

Brodin& Lindstrand (2008) påpekar att det i dag finns få studier om lekplatsers utformning 

utifrån barns perspektiv där barn har blivit tillfrågade hur de skulle vilja att deras lekmiljö 

skulle vara utformad. Ärlemalm- Hagsér (2008) menar att barnens röster är mycket värdefulla 

bidrag och det är viktigt att vi tar till oss förskolebarnens uppfattningar och tankar om sin 

vardag i förskolan för att kunna utveckla kunskap om förskolans verksamhet. Hon menar även 

att delaktighet och inflytande är en demokratisk rättighet för barn, vilket innebär att de ska få 

möjligheter att uttrycka sin åsikt och att aktivt kunna påverka sin förskolevardag. Vidare 

menar hon att det är av största vikt att barns röster blir hörda, för när barns perspektiv blir 

synliga kan verksamhetens innehåll och arbetssätt utmanas och utvecklas.  
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3 Metod 

 

I detta avsnitt presenteras undersökningen kring hur barn använder sig av förskolegården i sin 

lek. Studien är kvalitativ och enligt Björklund och Paulsson (2003) ger kvalitativa studier en 

djupare förståelse av en situation än en kvantitativ studie gör. De betonar även att 

observationer är lämpade vid kvalitativa studier. Urvalsgruppen av vår undersökning bestod 

av barn, både flickor och pojkar i åldern 4-5 år. Skiss av förskolegården finns som bilaga. Det 

har tagits hänsyn till etiska principer i undersökningen. Insamling av material har skett genom 

observation och vi har båda varit närvarande vid samtliga observationer.  

 

3.1 Kvalitativ studie 
 

Eftersom det är hur barnen använder sin förskolegård i sin lek som skulle undersökas valdes 

en kvalitativ metod. Denscombe (2000) säger att det centrala i kvalitativ forskning inriktar sig 

mer på ord och beskrivningar som anteckningar i observationer. Kvalitativ forskning bygger 

på att omvandla det som har observerats i ord och inte i siffror. Oftast är kvalitativa studier 

småskaliga.  

 

3.2 Observation 
 

I denna observationsstudie riktades intresset mot vad barnen leker och var någonstans de leker 

och vilket material de använder sig av i leken på förskolegården. Enligt Lökken och Söbstad 

(1995) används kvalitativ observationsmetod då observatören riktar sitt intresse mot enskilda 

delar. Med observation som metod studeras vad som händer i samma stund som det inträffar. I 

denna undersökning användes strukturerade observationer då vi i förväg visste vad som skulle 

studeras. Enligt Patel och Davidsson (2003) används strukturerade observationer då det i 

förväg bestäms vilka beteenden och skeenden som ska observeras och att det i förväg arbetas 

fram ett observationsschema. Vi har använt ett löpande protokoll med hjälp av ett 

observationsschema (se bilaga 1). Ett löpande protokoll är den vanligaste formen av 

observation i förskolesammanhang där observatören är en åskådare med papper och penna 

som kontinuerligt noterar vad som händer. Det kan handla om korta observationsperioder på 

tre till femton minuter. Utgångspunkten är att få med så mycket som möjligt av vad som sker i 

sammanhanget, men det är omöjligt att hinna uppfatta allt som händer och därför brukar 

observatören rikta sig på vissa aspekter och beteende. Det finns olika anvisningar på vad som 
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ska skrivas ner i förväg innan observationen utförs som exempelvis datum, tid, plats och 

närvarande personer i kodad form.  Något som kan vara av betydelse för observationen är att 

det skrivs ner något om vad som hände före och efter observationen (Lökken och Söbstad, 

1995).  

 

3.3 Urval 
 

Ett subjektivt urval gjordes då vi hade en viss kännedom att förskolegården var stor vilket kan 

ge en värdefull data. Enligt Denscombe (2000) är fördelen med ett subjektivt urval att 

forskaren redan har en kännedom om det som ska undersökas och medvetet väljer det som 

passar till undersökningen. Undersökningen utfördes på en förskolegård där miljön bestod av 

både buskar och träd, traditionella lekmaterial och lösa naturmaterial. Det fanns ingen asfalt 

utan förskolegården bestod av gräs och grus. Förskolegården är kommunal och ligger i södra 

Sverige, den används endast av förskolebarn och på så sätt delas den inte med några andra 

kringboende. Tolv barn observerades i åldrarna 4-5 år, både pojkar och flickor medverkade 

och i undersökningen tas inget genusperspektiv. 

 

3.4 Genomförande 
 

Efter genomläst forskning i området och utifrån studiens syfte gjordes ett 

observationsschema. Förskolan kontaktades genom ett besök där de tillfrågades om de ville 

medverka i undersökningen. Blanketter skickades ut till barnens föräldrar för godkännande 

om att observera deras barn.  Förskolan besöktes fyra tillfällen sammanlagt åtta timmar där vi 

båda var närvarande, observationerna utfördes med hjälp av anteckningar utifrån ett 

observationsschema. Denscombe (2000) menar att för att få en helhetsbild krävs det att 

observationer utförs flera gånger. På förskolan som observerades var vi okända för barnen 

vilket kan ses som en fördel då observatörerna har lättare att förhålla sig passiva. Barnen har 

då lättare att leka som de brukar utan att observatörerna stör så mycket, vilket i sin tur kan 

påverka resultatet. Patel och Davidsson (2003) menar att när observatören är okänd i gruppen 

så kommer inte individens beteende påverkas på samma sätt som det finns risk för då 

observatören är känd.  När förskolan besöktes berättade vi för barnen att vi skulle titta på dem 

när de leker. Eftersom det var barn från andra avdelningar ute på förskolegården så 

tillfrågades pedagogerna om de kunde sätta västar på barnen som skulle observeras för att 
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underlätta för oss, vilket de var positiva till. En skiss över förskolegården gjordes. Innan 

observationen startade samtalade vi med pedagogerna där frågan ställdes om barnen hade 

möjlighet att använda sig av hela förskolegården. Svaret av pedagogerna var att barnen inte 

fick möjlighet till detta eftersom förskolegården var så stor så att pedagogerna inte hade 

möjlighet att ha en överblick. Detta tolkar vi som att pedagogerna tar ett barnperspektiv och 

ser det utifrån en säkerhetssynpunkt. Det var oftast pedagogerna som bestämde var barnen 

skulle vara och på så sätt blev de begränsade till en sida av gården. Eftersom vi ville 

undersöka hur barnen använder sig av sin förskolegård i leken, så tillfrågades pedagogerna 

om det fanns möjligheter till att barnen fick vistas över hela gården vid besöken vilket de var 

positiva till. När förskolan besöktes gjordes först en överblick över var barnen lekte 

någonstans. Efter detta bestämdes fyra olika platser som skulle observeras. Varje gång som 

förskolegården besöktes observerades de fyra platserna i 15 minuter vardera. Mellan varje 

observation togs det en paus där observatörerna reflekterade över vad de sett och hört. Efter 

reflektionen observerades de fyra platserna igen i 15 minuter vardera. Vi observerade på 

samma plats för att utöka möjligheterna till att få så mycket data som möjligt. Innan varje 

observation startade antecknades tid, datum, plats, väder och antal barn vilket Löken och 

Söbstad (1995) anser som betydelsefullt inför bearbetning av det insamlade materialet.  

 

3.5 Bearbetning och analys 
 

Efter insamlat observationsmaterial påbörjades bearbetningen. Patel och Davidson (2003) ser 

det som en fördel att påbörja analysen medan observationen är i ett färskt minne, för att få ett 

levande förhållande till sitt material. Eftersom observationerna utfördes på förmiddagen 

utnyttjades eftermiddagen till efterarbete på en ostörd plats där observationen för dagen 

renskrevs då minnet av våra anteckningar var färskt. En första analys av observationerna 

gjordes vilket kan vara betydelsefullt i resultatet. De olika platsernas observationer 

sammanställdes var för sig. De lästes igenom några gånger och det gjordes sedan en analys 

över de nerskrivna observationerna där vi plockade isär och lyfte ut det väsentliga som kunde 

kopplas till studiens syfte.  

 

3.6 Etiska övervägande 

 

Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram fyra huvudkrav vilka i studien har tillgodosetts; 
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 Informationskravet: Vårdnadshavarna informerades och tillfrågades skriftligt om tillstånd att 

observera deras barn om hur de använder sig av förskolegården. Båda vårdnadshavarnas 

underskrift efterfrågades (se bilaga 2). Även barnen informerades och tillfrågades om vi fick 

titta på dem när de lekte.  

 

Samtyckeskravet: Barnen fick själva bestämma om de ville medverka i undersökningen och 

vårdnadshavarna fick ge sitt samtycke om deras barn fick medverka.  

 

Konfidentialitetskravet: Vårdnadshavarna blev informerade om att all insamlad information 

som framkom i observationerna raderas efter studiens färdigställande, både barn och 

förskolan förblir anonyma i studien då det inte går att identifiera namn och plats.  

 

Nyttjandekravet: I blanketten framgick det att de uppgifter som insamlats inte kommer att 

användas för något annat syfte än för forskning. 

 

 (Vetenskapsrådet, 2002) 
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4 Resultat och analys 

 
I det här avsnittet presenteras resultatet från studien vars syfte är att undersöka hur barn 

använder sig av förskolegården i sin lek. Resultatet är uppdelat utifrån fyra olika platser som 

observationen har utförts på. Platserna har döpts till A, B, C och D (se bilaga 3) varav A och 

B är på en sida av gården och C och D är på den andra sidan gården. På platserna A och B 

finns endast ett traditionellt lekmaterial vilket är gungor, resten består av naturmaterial. På 

plasterna C och D finns det mer traditionella lekmaterial som sandlåda, rutschkana, lekstuga 

och klätterställning. För att förtydliga resultatet citeras några av barnen när de leker. Vädret 

under observationstillfällena var kallt, molnigt, ibland disigt och temperaturen låg mellan tre 

till fem grader. Under varje avsnitt presenteras vad barnen leker i förhållande till platsen och 

hur de använder sig av lekmaterialet. 

 

4.1 Plats A- bakom snickarboden 
 

 Lekytan här är liten och trång och uppskattningen av avståndet mellan boden och stengärdet 

är cirka en meter. Vid de flesta tillfällen som observationen utförs så är det alltid barn som 

leker på denna plats. Här sitter barnen ofta och leker med stubbar, pinnar och stenar. De leker 

att de ”täljer” på en stubbe med hjälp av varsin pinne. ”Titta vad mycket kött det blir när vi 

kretar på stubben”. De använder även pinnarna till att gräva i gruset. Vid något tillfälle då 

några flickor leker bakom boden så kommer det några pojkar som vill vara med och leka, det 

uppstår då konflikter eftersom flickorna ville vara själva bakom boden. Flickorna ropar ”vi 

vill vara själva och leka”. Pojkarna stör dem genom att knuffa och reta dem. En flicka säger 

att ”vi lägger stenarna över så att inte pojkarna kan ta vårt kött”. Barnen använder sig av sina 

mössor och vantar i leken genom att ta av sig dem och lägga dem på marken och använder 

dem som kuddar. De gräver gropar med pinnar och med händerna. De skalar även på pinnar 

och använder sig av dem för att rita med i gruset. En gång påtalar en flicka att det liknar en 

människa som kompisen har ritat och kommer sedan på att de kan göra sina bokstäver i 

gruset. ”Vi skriver vår bokstav med pinnarna”. Barnen gör olika mönster med pinnarna i 

gruset. Bredvid boden finns det en liten yta med grus där barnen gör avtryck med lekmaterial 

som bilar och traktorer. De påtalar till varandra att de har gjort häftiga spår i marken.  
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4.1.1 Analys 

 

Eftersom det oftast finns barn på denna plats så tolkas detta som att barnen vill leka ostört och 

att det är en plats som barnen kan skapa och forma själva. Då barnen tillåts att vara på denna 

undanskymda plats så tolkar vi det som att pedagogerna tar tillvara på barns lek genom att se 

den ur ett barnperspektiv. På denna plats använder barnen sig av sin fantasi och kreativitet i 

sina lekar. I leken omvandlar barnen naturmaterialet till sitt eget som exempelvis pinnen som 

blir en penna eller en spade för att gräva. Barnen använder även sig av sina mössor och vantar 

i leken och omvandlar dem till kuddar som de ligger på vilket kan tolkas att de ligger i en 

säng. Barn har ett öga till att se möjligheter i leken då barnen föreställer sig olika saker och 

leken är målmedveten utifrån ett barns perspektiv.  

 

4.2 Plats B- grönområde och vindskydd 
 

Lekytan här är stor och berikad med olika material som buskar, pinnar, kastanjer, liggande 

träd och lastpallar men även traditionella lekmaterial som spadar, skottkärror och hinkar. 

Under alla observationstillfällena finns det alltid barn som leker på denna plats. Under några 

tillfällen finns det inga färdiga lekmaterial tillgängliga och barnen frågar inte efter det utan de 

leker med hjälp av de lekmaterial som finns framme. På denna plats är det många olika lekar 

på gång. Några barn spelar fotboll på den öppna gräsytan, medan andra barn är i vindskyddet 

och leker olika lekar som exempelvis att de gör en brasa och ska elda upp en planka. Under ett 

tillfälle när lekförrådet öppnas så lastar några barn en skrinda full med lekmaterial, de har 

även en skottkärra. De använder sig av hink och sil då de leker att de silar jorden och sanden 

och häller det i skottkärran, de påtalar hela tiden att de samarbetar. När de har silat färdigt går 

de med skottkärran till en grind där de trycker på en knapp och leker att de åker hiss. På denna 

plats är det ofta springlekar där de jagar varandra med pinnar och brottas och leker att de 

krigar. De gömmer sig bakom träden för varandra och under ett tillfälle kryper en flicka in i 

en trälåda för att gömma sig för pojkarna som krigar.  

 

- Jag ska krypa in i lådan, jag kommer bara in med mitt huvud. 

- Jag kan hjälpa dig. 

- Jag ska gömma mig här för alla pojkar som krigar 

 

  

På denna plats samlar barnen mycket kastanjer, de använder sig av exempelvis en skål som är 

en upp och ner vänd brandhjälm. Under ett tillfälle gör barnen sallad av kastanjerna, vid ett 
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annat observationstillfälle är kastanjerna köttbullar när barnen leker och även här används 

brandhjälmen till en skål. Under ytterligare ett tillfälle så leker barnen mamma, pappa, barn 

och att de ska laga mat, de hämtar löv från buskarna och blandar dem i skålen. De påtalar att 

de ska plocka alla löven från buskarna för att få mycket mat. De rör runt hela tiden med hjälp 

av en pinne medans de plockar löv. De lägger både kastanjerna som är köttbullar och löven i 

ett cementrör som är en gryta i barnens lek. ”Vi måste laga mat och kastanjerna är våra 

köttbullar” säger en flicka. I leken används även bilarna som är en liggande trädstam med en 

ratt på för att kunna köra med till huset. Dessa bilar används även vid andra lekar som när de 

leker spindelmannen och bilarna flyger. Ett barn ritar med hjälp av en pinne på en av bilarna 

och säger ”jag måste lacka bilen så att den blir vit”. På denna plats finns även tre lastpallar 

som ligger på marken där barnen leker olika lekar som när de hoppar mellan lastpallarna och 

försöker fånga varandra då de har lagt de en bit ifrån varandra. En annan lek som uppkommer 

här är att lastpallarna är en båt och några barn lägger sig på lastpallarna och leker att de sover, 

ett av barnen kommer då på att man kan leka björnen sover. Några barn ligger i gruset och gör 

änglar av sina kroppar. 

 

4.2.1 Analys 

 

Eftersom det alltid finns barn som leker på denna plats så tolkas det som att platsen är 

intressant för barnen. Här får barnen båda möjligheterna till att använda sig av naturmaterial 

och färdigt lekmaterial i sin lek. Pedagogerna öppnar inte lekförrådet om inte barnen ber om 

det. Om pedagogerna gör detta medvetet genom att se det ur ett barnperspektiv vilket är det 

bästa för barnet ur ett vuxet öga och kanske menar att barnen blir mer kreativa och fantasifulla 

i leken är något vi undrar över eller finns det andra anledningar till att förrådet inte öppnas? 

Vår tolkning är att barnen är nöjda med det utbud av material som finns och de använder sig 

av sin fantasi och kreativitet i leken. Även om barnen har ett färdigt lekmaterial så omvandlas 

materialet utifrån barnens lek som exempelvis brandhjälmen som blir till en skål. 

Naturmaterialet omvandlas utifrån barnens lek som när kastanjerna ena gången är sallad och 

en annan gång är köttbullar. När barnen omvandlar materialet till sitt eget i leken så ses leken 

ur ett barns perspektiv då de själva får ge uttryck för sina egna tankar och erfarenheter. Det 

som det vuxna ögat ser som en grill förvandlas till en gryta i barnens lek. Vuxna och barn 

lever i olika världar där barn och vuxna ser olika saker och rör sig i olika sammanhang. 

Genom att ha tre lastpallar liggande på marken så skapas det olika lekar av barnen då ena 
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gången är det en båt och andra gången är det en säng och en tredje gång används dem till att 

hoppa från pall till pall. Barnen ska få tillgänglighet till att skapa egna platser i miljön.  

 

4.3 Plats C – sandlådan 
 

Första dagen som observationen utförs är det många barn i sandlådan. Andra dagen 

observationen utförs är det bara några få barn som leker där. Sandlådan är ganska stor och har 

en area på cirka två gånger fyra meter. Nästan hela barngruppen befinner sig i sandlådan vid 

det första observationstillfället. Två barn leker brandmän och de kör med varsin lastbil som de 

kallar för brandbilar. De säger ofta 112 är lätt att slå och leker att de ska släcka eld. ”Det 

börjar brinna i ett hus där borta”. De påtalar att det finns vatten att hämta borta vid 

vattentunnan om det börjar brinna igen. Vid ett annat tillfälle använder två barn sig av varsin 

plaststol och hoppar runt med dem i sandlådan och säger hoppla häst. De påtalar att det blir 

spår i sanden efter stolsbenen. I sandlådan gör barnen sandkakor och några barn har svårt att 

gräva i sanden på grund av att de har tjocka vantar på sig och sanden är lite hård. Barnen 

använder sig av vatten från vattentunnan till att göra geggamoja och några barn gräver med 

grävskopan och lastar det på lastbilens flak. En pojke kör med en lastbil och har en bräda på 

lastbilssläpet. Brädan är en kanon säger han. Två pojkar säger till sina kompisar att de leker 

Blixten mcQueen och de kör med bilarna uppe i luften. ”Jag kan flyga med min bil” säger en 

av pojkarna. 

 

4.3.1 Analys 

 

Av fyra observationstillfällen är sandlådan intressant två gånger. Första gången är det många 

barn i sandlådan medan den andra gången är det mycket annat som lockar och endast några få 

barn befinner sig där. Om detta beror på att pedagogen riktar barnen ditåt och öppnar 

lekförrådet med sandleksaker i eller om barnen ändå hade tänkt leka där är en tanke som 

observatörerna reflekterar över efter observationen. Detta kan tolkas som att pedagogen inte 

har tagit ett barns perspektiv eftersom barnen själva inte får ge uttryck för sina egna 

önskemål, tankar och erfarenheter. När barnen blir riktade till sandlådan så kopplar vi detta 

till ett barnperspektiv, då de vuxna agerar utifrån sitt eget synsätt om vad de tror är bäst för 

barnen utan att fråga var de vill leka någonstans. Vi har en kännedom om att en brandman har 

besökt förskolan på morgonen vid det första observationstillfället för att visa en film och prata 

om vad brandmän gör. Han pratar även om vad barnen kan tänka på om de hamnar i lägen 
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som exempelvis vid brand. Han förklarar att de ska ringa 112 om det brinner och säger det 

med ramsan 112 är lätt att slå.  Eftersom denna lek bara sker den dagen då brandmannen varit 

på besök så tolkar vi det till att barnen bearbetar sina upplevelser genom leken. I sandlådan 

använder barnen sig mest av det färdiga lekmaterialet i sin lek, medan tre barn tar till annat 

material för att utveckla leken som exempelvis plaststolarna som blir hästar och brädan blir en 

kanon. Här kan vi se att de vuxna ser leken ur ett barns perspektiv då barnen tillåts att hämta 

vatten till sandlådan för att utveckla leken och barnen fick hoppa runt med en stol i sandlådan. 

Barnen tar även med lekmaterialet och sanden till andra platser för att fortsätta leken.  

 

4.4 Plats D – rutschkanan 

 

Vid varje observationstillfälle sker det lek på denna plats. På denna plats leker barnen under 

rutschkanan och uppe på rutschkanan. Barnen använder sällan rutschkanan för att åka kana 

utan de leker i stället andra lekar med hjälp av detta lekmaterial. Varje tillfälle leker de kiosk 

under rutschkanan där trädflisor ibland är kött, sandkakan är en kladdkaka som även kallas för 

matkaka och de bakar även tårtor. ”Jag gör en kladdkaka men vi kan kalla det för matkaka för 

det är lite mat i och lite kaka i med sötsaker”. I kiosken säljer barnen tårtor som de bakar med 

hjälp av sand och vatten som de hämtar från vattentunnan. När de lagar mat använder barnen 

sig av vatten, trädflisor och sand som är salt. Vid tre av tillfällena blandar barnen maten i en 

sandform med hjälp av ett par gamla plaststolsben. Maten som de har blandat ihop får ligga 

och torka så att de kan rulla ihop det till bollar som de kallar för köttbullar.  

 

- Vi gör mat, har du mera kött? 

- Ja, nu måste det ligga här och torka så vi kan rulla det till köttbullar 

- Ska jag lägga mina bollar i skålen? 

- Ja och det måste vara lite salt också i. 

 

Några barn leker brandmän, de står uppe på rutschkanan och släcker elden som brinner i 

kiosken. De springer upp och ner för trapporna och säger att det brinner och även klättrar 

utanför rutschkanan, barnen uppmanas att inte vara där av de vuxna som står en bit därifrån. 

Ett barn springer runt rutschkanan och tutar och leker att de kör brandbil som kommer och ska 

släcka elden. Vid ett annat tillfälle förvandlas rutschkanan till ett hus där några barn bor, 

barnen påtalar att de inte kan ramla ut för de har staket runt sitt hus. Några barn målar på 

rutschkanan som är deras hus med vatten och geggamoja, de använder sig av en hink och en 

målarpensel. ”Vi måste måla huset med mycket färg” säger en av pojkarna. När de målar på 
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kanan får de klättra upp för trappan för att kunna nå överallt. Ett barn påtalar att de måste 

måla överallt och att färgen snart torkar. De tar även geggamojan som är färg i händerna och 

plattar till och sätter fast på stolparna till ruschkanan. Några barn använder kanan till att fylla 

den med sand.  

 

4.4.1 Analys 

 

Eftersom det alltid är lek på denna plats så skulle det kunna tolkas som att barnen upplever 

den som intressant, men de använder inte den till vad vuxna planerat för, det vill säga åka ner 

för kanan. Det är endast ett barn som åker ner för kanan en gång under alla 

observationstillfällen. Barnen omvandlar hela rutschkanan till sin egen lek då den både är 

kiosk, hus och brandstation. Här kan vi se att det vuxna barnperspektivet och barns perspektiv 

kolliderar men samtidigt finner barnen lösningar då barnens erfarenheter och intentioner gör 

att rutschkanan omvandlas till brandstation, kiosk och hus. När barnen lekte brandmän och 

klättrade utanför på ställningen till rutschkanan kunde vi se både barns perspektiv och 

barnperspektiv. Utifrån ett barns perspektiv lekte barnen att ställningen var en brandstege, 

medan utifrån ett barnperspektiv såg de vuxna det som de anser är bäst för barnet ur 

säkerhetssynpunkt. Leken på denna plats höll på länge och samma lek fortsatte även under 

andra observationstillfällen, detta skulle kunna tolkas som att barnen har lättare att återuppta 

sin lek då de inte behöver städa undan efter sig. Ett antagande vi gör då barnen får använda 

sig av olika lekmaterial, naturmaterial och tillgång till vatten kan vara att leken utvecklas. 

Även här ses det att barnen omvandlar lekmaterial och naturmaterial till sitt eget i leken.  

 

4.5 Sammanfattande analys 
 

I analyserna kan vi se att barnen omvandlar både det färdiga lekmaterialet och naturmaterialet 

till sitt eget utifrån deras erfarenheter, intentioner och det som visar sig för barnet här och nu 

ur ett barns perspektiv. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter och material på 

förskolegården och utifrån våra analyser kan vi se att när barnen själva får bestämma så är 

inte sandlådan inbjudande, utan barnen väljer andra platser att leka på.   
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5 Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen lyfts 

tillvägagångssättet fram. I resultatdiskussionen lyfts det generella fram kopplat med tidigare 

forskning och i sista delen tas förslag till fortsatt forskning upp. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn använder förskolegården i sin lek 

användes kvalitativa observationer med hjälp av ett observationsschema. Enligt Patel och 

Davidsson (2003)  ses det som en fördel att i förväg arbeta fram ett observationsschema. 

Genom att ha både syftet och frågeställningarna framför sig på observationsschemat så 

fokuserades det på dessa frågor vilket underlättades under observationens gång. Vi är 

medvetna om att det är en småskalig studie som genomförts och ställer oss frågan om det 

hade blivit andra lekar på andra platser om observationerna hade genomförts på andra årstider 

och under fler tillfällen. Det var lättare för oss att vara passiva observatörer då vi var okända 

för barnen, vilket kan ha påverkat resultatet. Patel och Davidsson (2003) menar att när 

observatören är okänd i gruppen så kommer inte individens beteende påverkas på samma sätt 

som det finns risk för då observatören är känd. Under observationernas gång upplevdes det 

som att ett barn kände sig iakttagen eftersom det barnet var passiv i leken och ställde många 

frågor om varför vi tittade på dem. Detta kan ha påverkat resultatet och vi ställer oss frågan 

om det kunde ha varit fler som kände sig obekväma i situationen. Sista tillfället som förskolan 

besöktes upplevde vi att barnet hade accepterat vår närvaro. Om vi hade besökt förskolan fler 

gånger så hade kanske barnet inte brytt sig om oss utan lekt på som vanligt. Det var bra att 

båda var närvarande vid observationerna eftersom vi ser, hör och tolkar barn och dess 

agerande på olika sätt vilket kan ha påverkat resultatet. Om vi hade använt oss av 

videoobservationer som en metod så kanske det hade varit andra saker som vi hade reflekterat 

över eftersom resultatet då kan bearbetas flera gånger. Våra erfarenheter säger oss att barn kan 

känna sig obekväma framför kameran och därför gjordes ett medvetet val att endast använda 

penna och papper vid observationerna. Mellan varje observation reflekterades det och skrevs 

ner i observationsschemat om situationen för att få så färsk insamlad data som möjligt. 

Lökken och Söbstad, (1995) ser det som betydelsefullt att det skrivs ner något om vad som 

hände efter observationen. Eftersom det görs tolkningar utifrån det vuxna ögat av hur barnen 

agerar på förskolegården är vi medvetna om att någon feltolkning kan ha gjorts. 
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5.2 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Förskolegårdens 

utformning är viktig för barns olika lekar vilket såväl tidigare forskning som studiens resultat 

visar. Då vissa delar av den tidigare forskning vi funnit var några år gammal kunde vi ändå se 

likheter med vårt resultat. 

 

Det som har visats sig i resultatet kring de olika platserna var att barnen använde sin fantasi 

och kreativitet i leken som när de omvandlade olika material till sitt eget som exempelvis då 

pinnen blev till kniv, spade och penna och kastanjerna blev till köttbullar och träflisorna blev 

till kött. Barnen omvandlade även det färdiga lekmaterialet till annat som när brandhjälmen 

blev till en skål och grillen blev till en gryta. Rasmussen (2003) menar att leksaker inte 

behöver ha bestämda former eller vara färdigtillverkade som bestämmer vad de ska användas 

till, utan nästan allt som finns runt barnen kan användas i leken och kan på så sätt skapa 

oförutsägbara lekprocesser. Barnen använde sig av både naturmaterial och traditionellt 

lekmaterial men vi tolkar det som att barnen föredrog att leka med det rika utbudet av 

naturmaterial, eftersom barnen endast en gång frågade om lekförrådet kunde öppnas. Vi 

ställer oss frågan om alla barn kan eller vill leka utan färdigt lekmaterial? Vissa barn behöver 

kanske ha tillgång till traditionella lekmaterial för att kunna påbörja och utveckla leken. 

 

I resultatet framgick det att barnen lekte med det som för stunden fanns att tillgå. Kan detta 

bero på att de var vana vid att leka under dessa förhållanden? På platserna bakom 

snickarboden och på grönområdet fanns det tillgång till löst material som barnen kunde 

använda i sina lekar. Björklid (2005) poängterar att det ska finnas tillgång till löst material i 

leken. Hon ser samspelet med den fysiska miljön och barns lek som värdefullt då barnen 

ändrar miljön så att det passar deras lek. Exempel på detta visar sig i barnens lek då tre 

lastpallar inbjuder till tre olika lekar. Det handlar om att ha en förmåga till att se barns 

perspektiv, alltså betrakta det utifrån barnens ögon. Barnen ser oftast andra möjligheter i leken 

än vad de vuxna gör som när rutschkanan omvandlas till kiosk, brandstation och hus och när 

plaststolsbenen blev slevar. Lekar som dominerade på förskolegården var olika rollekar där 

barnen lekte kiosk och de bakade kakor och lagade mat. En lek som dominerade över de olika 

platserna en dag var när barnen lekte brandmän efter att en brandman hade besökt förskolan. 

Rasmussen (2003), Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2006) menar att barn 
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erövrar sin omvärld genom leken. I leken använder och befäster barnen den kunskap och de 

begrepp de har lärt sig och leken utmärks av fantasi, spänning, intresse och engagemang.  

Vid rutschkanan föregick det olika lekar samtidigt som exempelvis kiosklek och brandstation.  

Grahn (2007) menar att förskolegårdarna fungerar bäst om det finns möjligheter för barnen att 

skapa olika lekar på samma plats. Vi ställer oss frågan om rutschkanan har en betydelse för 

barns lek eller om de vuxna lika gärna kunde ha byggt upp en kiosk med hjälp av annat 

material som exempelvis lastpallar?  

 

Vi såg att barnen både ville ha undanskymda vrår och öppna ytor att leka på, men de flesta 

barnen lekte undanskymt. Grahn (1997), Granberg (2000) och Petersson (2004) betonar att 

det ska finnas undanskymda vrår på förskolegården och de menar att barnen ska ha möjlighet 

att dra sig undan och leka ostört. Vi anser att det ska finnas undanskymda vrår där barnen kan 

leka ostört men det ska även finnas möjligheter till öppna ytor att leka på eftersom alla lekar 

och alla barn kräver olika. Enligt Grahn (2007) finns det sju zoner som en bra förskolegård 

ska uppfylla och om alla dessa delar är uppfyllda ses ett mönster av hur barnens lekar pendlar 

fram och tillbaka över förskolegården mellan buskage, sandlådan, lekredskap och öppna 

platser. De gånger som förskolegården besöktes kunde detta mönster ses som när barnen 

förflyttade leken från ett ställe till ett annat. Pedagogerna såg oftast leken ur barns perspektiv 

då de hade en tillåtande miljö och barnen fick förflytta de olika lekmaterialen till de olika 

platserna, vilket gör att leken blir sammanhängande och utvecklande. Om inte barnen hade 

haft denna tillåtande miljö så kanske inte detta mönster hade skett. I Grahn m.fl. (1997) 

undersökning framkom det att barnens lekar förändrades då de förflyttade sig till olika miljöer 

och eftersom barnen kunde bära med sig det lösa lekmaterialet så hjälpte detta till att hålla 

samman leken. Vi anser att det är av stor betydelse att barn får bära runt på lekmaterialet 

eftersom leken då kan utvecklas och bli sammanhängande. Detta mönster kunde ses då barnen 

förflyttade sig i leken från till exempel sandlådan till rutschkanan och från snickarboden till 

rutschkanan. Det gäller som vuxen att vara kroppsligt nära och försöka se det barnen ser 

utifrån deras perspektiv. Om pedagogerna hindrar barnen till detta så anser vi att leken inte 

kan utvecklas och den stannar kanske då upp.  

 

Om vi tittar utifrån yrkesrollen som förskollärare så hoppas vi att det fortsättningsvis tas mer 

vara på barns kunskaper och intresse om sin utemiljö för att kunna utveckla förskolegården 

där barnen ofta vistas dagligen. Förskolegårdens utformning har en stor betydelse för barnens 
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lek och ska därför vara utformad ur ett barns öga, alltså ur ett barns perspektiv och inte endast 

utformad från ett vuxet perspektiv, även om säkerhetsaspekter med mera måste beaktas.  

5.2.6 Förslag till fortsatt forskning  

 

Eftersom denna studie visar att förskolegårdens utformning är viktig för barns lek så hade det 

varit intressant att forska vidare om hur barnen kan påverka sin förskolegård genom att göra 

en större studie. Vilket inflytande har flickor respektive pojkar på sin utemiljö? Hur tar 

pedagogerna till vara på barnens kunskaper och intressen?  
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6 Sammanfattning  

 

Bakgrunden till denna studie är att vi som verksamma pedagoger har sett att barn mer och mer 

är knutna till sin förskolegård då många förskolor inte har möjlighet eller resurser att vistas 

utanför. Syftet med studien är att undersöka hur barn använder sig av förskolegården i sin lek. 

De frågeställningarna som studien har utgått ifrån är var och vad barnen leker och vilket 

material barnen använder i sina lekar. Tidigare forskning visar på att förskolegårdens 

utformning har en betydelse för barns lek. Såväl Grahn m.fl. (1997) som Granberg (2000) 

påtalar att förskolegårdens utformning ska vara varierad och det ska finnas olika rum där 

barnen har möjlighet att leka undanskymt och ostört men det ska även finnas öppna ytor att 

leka på. När förskolegården ska planeras poängterar Kylin (2004) att de vuxna ska lyssna på 

barnen och försöka förstå barns perspektiv. Rasmussen (2003)  menar att barn leker med allt 

som finns runt omkring dem och de låter fantasin ta övertaget i leken då matlådan blir en TV. 

Studien är baserad på kvalitativa observationer på en förskola som besöktes under fyra olika 

tillfällen och barnen är i åldrarna 4-5 år. I resultatet framkom det att barnen föredrog att leka 

med naturmaterial, men de omvandlade både det traditionella lekmaterialet och 

naturmaterialet till sitt eget i leken som när kastanjerna blir till köttbullar, vilket har gett oss 

titeln på denna studie. Barnen lekte både på undanskymda vrår och öppna ytor men de flesta 

lekte undanskymt, barnen lekte rollekar av olika slag. De slutsatser vi gör är att barnen verkar 

nöjda med det rika utbudet av naturmaterial som fanns tillgängligt på förskolegården eftersom 

de inte frågade efter annat lekmaterial. Eftersom barnen sällan använder rutschkanan för att 

åka kana nerför utan i stället leker andra lekar med hjälp av detta lekmaterial, så ställer vi oss 

en avslutande fråga om barnen behöver rutschkana som ett hjälpmedel i leken eller om det 

hade räckt med att bygga upp en kiosk med exempelvis lastpallar? 
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Bilaga 1  

Observationsschema- fyra olika platser och 15min/plats/gång 

Hur använder förskolebarnen sig av förskolegård i sin lek 

 Vad leker barnen på förskolegården? 

 Var leker barnen på förskolegården? 

 Vilka lekmaterial använder barnen sig av i sina lekar? 

Barnobservation                                                                                             Vår känsla 

Platsen: 

Klockslag: 

Datum:  

Väder: 

Antal barn:  
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Bilaga 2 

Hur upplever barnen sin förskolegård? 

 

 

 
Hej alla föräldrar! 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad som läser till förskollärare och ska utföra 

en forskningsstudie som handlar om hur barn upplever sin förskolegård. Vi skulle behöva era 

barn som hjälp för att kunna utföra vår studie. Vi hoppas på att få ert godkännande till att 

observera era barn om hur de använder sin förskolegård i sin lek. Självklart kommer vi även 

att be era barn om tillåtelse till att observera dem och all insamling av material kommer 

endast att användas till forskningssyfte. All information som framkommer i studien kommer 

att raderas och era barn kommer i studien att vara anonyma och likaså förskolan. 

Tack på förhand! 

Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er. 

Pernilla Olofsson och Linda Glanz 

 

Pernilla tele: XXX-XXX XXXX 

Linda tele: XXX-XXX XXXX 

 

 

 Vänligen lämna svarstalongen till personalen på förskolan senast den …. 

…………………………………………………………………………………………………klipp här. 

Vårt barn…………………………………. får intervjuas                            Ja               Nej 

                                                                                                                                 Ringa in rätt svarsalternativ  

 

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

Vårdnadshavare 1                                                                  Vårdnadshavare 2 
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Bilaga 3   

 

 
 

 

 

 

Plats        

   B 

Plats     

   A 

Plats           

   C 

Plats 

   D 



37 

 

 


