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Abstrakt 
 

The preschool yard - A qualitative study of two preschool playgrounds focusing on 

children's free play.  

 

Studiens syfte är att belysa förskolegårdarnas utformning och vilka möjligheter och 

begränsningar gårdarna kan ge i relation till barns fria lek, utifrån barns perspektiv samt 

förskollärares perspektiv. Men också ta reda på vad det förekommer för lekar på 

förskolegårdarna för att synliggöra gemensamma mönster i barns fria lek på 

förskolegård 1 och 2. Frågeställningarna är: 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det för barns fria lek på de två 

förskolegårdarna utifrån barns perspektiv och förskollärares perspektiv? 

• Vilka eventuella mönster vad gäller barns fria lek på förskolegården finns det på 

förskola 1 och förskola 2? 

De teoretiska ramverken som ligger till grund för vår undersökning är det 

sociokulturella perspektivet och miljöpsykologi där affordance, mediering och 

artefakter framkommer, vilket därför är centrala begrepp i undersökningen. Metodvalet 

för detta arbete är intervjuer med barn och förskollärare, samt observationer av barns 

fria lek på två olika förskolegårdar. Undersökningen visar både att det uppstår olika 

lekar beroende på vilken miljö barnen har tillgång till och vilka material som finns på 

förskolegården, men även att samma lekar till viss del förekommer fast 

förskolegårdarnas utformning är olika, exempelvis olika typer av rollekar. Det vill säga 

att beroende på hur förskolegården är utformad både begränsar och möjliggör den 

barnens fria lek.  

 

Nyckelord 
Förskolegården, utomhusmiljön, fri lek, barns perspektiv, förskollärares perspektiv, 

artefakter 
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1 Inledning 
 

Under vår utbildning har vi varit på olika förskolor, vi har därför sett olika miljöer på de 

olika förskolorna. Något som har väckt vårt intresse är utomhusmiljön då ingen 

förskolegård har sett likadan ut.  

 

Tidigare forskning av Mårtensson (2013) visar att utemiljön och förskolegården är 

viktig för barns hälsa och koncentrationsförmåga. Mårtensson beskriver om en mätskala 

som kallas för OPEC, Outdoor Play Enviroment Categories. Denna mätskala visar hur 

miljön och dess erbjudande på förskolegården ser ut i förhållande till barns lek och 

vistelse där. Mätskalan utformas efter ett poängsystem där förskolegården får poäng 

efter hur den är utformad.Vårt arbete kommer istället undersöka förskolegården utifrån 

en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. Där fokus inte ligger på barns 

hälsa och fysiska aktivitet utan på hur barns fria lek kan inspireras beroende på hur den 

är utformad. Exempelvis vilka lekar som uppstår på förskolegårdens olika platser samt 

vilka redskap som används. Johansson och Pramling (2010) menar att det inte går att 

skilja på lek och lärande i barns värld, då barn är som lekande lärande individer när de 

ska ut och utforska och få kunskap i sin omvärld. I Läroplanen för förskolan står det att: 

 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 

som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2016, s. 7). 

 

Utifrån tidigare forskning av Mårtensson (2013) som beskrivits ovan samt Läroplanen 

för förskolan är vi därför nyfikna på att ta reda på hur utomhusmiljön på förskolegården 

medverkar till hur barns fria lek skapas. Vi hoppas med denna kunskap i ryggen att vi 

kommer få material där barns och förskollärares röster får höras och därmed öka 

förståelsen om hur miljön inspirerar barns fria lek på förskolegården. 
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2 Begreppsdefinitioner  
 

Nedan redovisas våra definitioner på begreppen för att läsaren ska få en förståelse för 

vad de utvalda begreppen omfattar i relation till vårt arbete, då de kan ha flera 

betydelser i andra sammanhang.  

 

När begreppet fri lek benämns innefattar det när barn leker självständigt och på eget 

initiativ. Den fria leken är inte uppstyrd av en pedagog, men pedagogen kan finnas med 

i bakgrunden eller vara en del av leken på barnens villkor/initiativ. Den fria leken 

innefattar inte när barnen är mellan något initiativ till att påbörja lek. Ibland kan dock 

barns fria lek behöva vägledning från pedagoger om en lek ska kunna fortsätta. 

Exempelvis om ett barn leker en lek där det behövs vatten och vattnet har tagit slut, då 

kan pedagogen föreslå att de går och tittar om det inte finns vatten någon annanstans. Vi 

menar att det fortfarande är barns fria lek, då det är utifrån barns intresse att hitta vatten. 

  

Vi använder förskolegård och utomhusmiljö som synonymer, begreppen innefattar 

förskolans gård och dess tillhörande redskap och material. Utomhusmiljön inkluderar 

även de intryck som barnen får av närliggande miljö, det vill säga det som syns från 

förskolegården. Det innefattar dock inte platser som gör att barnen behöver lämna 

förskolegården för ta del av, så som parker eller andra utflyktsmål.  

 

Begreppet pedagoger används som ett samlingsnamn för all personal på förskolan.  

 

Barns perspektiv framkommer när barn delar sina tankar, ideér, känslor och åsikter utan 

att dessa tolkas av vuxna. Det är omöjligt att fullt ut kunna sätta sig in i andra 

människors perspektiv, därmed är det också omöjligt att helt kunna inta barns 

perspektiv. 

 

Begreppet fasta och lösa artefakter kommer att finnas med i texten. Lösa artefakter 

innefattar de redskap och material som barnen kan flytta mellan olika platser på 

förskolegården. Exempelvis, hinkar, spadar, pinnar och cyklar. Fasta artefakter 

innefattar de föremål som inte går att förflytta, som exempelvis gungor och sandlådor.  
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3 Syfte & frågeställningar 
 

3.1 Syfte   

Studiens syfte är att belysa förskolegårdarnas utformning och vilka möjligheter och 

begränsningar gårdarna kan ge i relation till barns fria lek, utifrån barns perspektiv samt 

förskollärares perspektiv. Men också ta reda på vad det förekommer för lekar på 

förskolegårdarna för att synliggöra gemensamma mönster i barns fria lek på 

förskolegård 1 och 2. 

 

3.2 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det för barns fria lek på de två 

förskolegårdarna utifrån barns perspektiv och förskollärares perspektiv? 

• Vilka eventuella mönster vad gäller barns fria lek på förskolegården finns det på 

förskola 1 och förskola 2? 
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4 Tidigare forskning 
 

4.1 Pedagogernas planering och engagemang för utomhusmiljön  

Berkhuizen (2014) beskriver att förskolegården kan tas för given och att pedagogerna 

inte lägger någon större vikt i att engagera sig för gården på samma sätt som 

inomhusmiljön. När gården tas för given, alltså när pedagogerna inte engagerar sig till 

förändring i utomhusmiljön, kan det leda till en bristfällig gård. Berkhuizen menar 

vidare att om en förskolegård är välutrustad finns det fler möjligheter och alternativ för 

att en mer kreativ lek ska uppstå på förskolegården. Detta är något som bör tas i 

beaktande utifrån Kroekers (2017) studie, som visar hur förskolegårdens utformning 

kan påverka barns lek om utomhusmiljöns utveckling och förändring står stilla.  

 

Kroeker (2017) menar att barn är mer engagerade och har mer självförtroende när de 

leker inomhus än när de leker utomhus och att detta då kan ha att göra med 

förskolegårdens utformning. Änggård (2012) skriver också om förskolegårdens 

utformning och relation till lek, att pedagoger och barn väljer ut olika platser för olika 

ändamål på förskolegården. För barn kan det handla om vart det är mest roligt att leka 

en viss lek, för pedagoger är det andra faktorer som spelar in, såsom barns behov och 

säkerhet. Det kan då beröra barns fria lek då förskolegårdens miljö kan se olika ut från 

olika perspektiv.  

 

Berkhuizen (2014) och Kroeker (2017) menar sammanfattningsvis att det är lätt att 

utomhusmiljön tas för given och inte förändras och att detta vidare kan påverka barns 

lek. Mårtensson (2004) beskriver i sitt resultat, att en anledningen till att 

förskolegårdens miljö stannar i utveckling är att pedagogerna inte har möjlighet att vara 

lika delaktig, på grund utav att det är kommunen som har det stora ansvaret för 

förskolegården. Mårtensson (2004) beskriver vidare att pedagogerna på förskolan till 

viss del får vara med och påverka, exempelvis när det skulle planteras nya träd och 

buskar, men att det är personal från kommunen som har det sista beslutet. Mårtenssons 

resultat om kommunens riktlinjer skulle kunna vara en del av förklaringen till det 

resultat som Berkhuizens får i sin studie. Att det finns risk för att utomhusmiljön ses 

som mindre viktig än inomhusmiljön, vilket leder till att utomhusmiljöns utveckling inte 

pågår i samma utsträckning som inomhusmiljön. 

 

4.2 Artefakter på förskolegården 

Barn har olika behov som behöver tillgodoses och därmed är förskolegårdens miljö och 

utformning viktig för barns lek och lärande (Berkhuizen, 2014; Engdahl, 2014; Kroeker, 

2017; & Mårtensson, 2004). Engdahl (2014) beskriver att vissa barn är i behov av 

stillsamma aktiviteter och att kunna dra sig undan, medan andra barn är i behov av 

aktivitet och rörlighet. Yurtserver (2017) menar att barn har olika behov av material 

men att dessa styrs av barns ålder. Yurtserver skriver att när barn blir äldre ökar deras 

intresse av att använda material i lekar så som cyklar, rullskridskor, bollar och hopprep 

och att intresset av att leka med sand och vatten mest finns bland yngre barn. Av dessa 

anledningar framhäver både Yurtserver och Engdahl att det ska finnas flera erbjudande 

av artefakter på förskolegården. Änggård (2011) menar att naturmaterial kan ses som en 

leksak med olika funktioner, och att dessa material därmed kan utgöra flera olika 

erbjudanden och på så vis möjliggöra för att tillgodose flera barns behov. 
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Engdahl (2014), Yurtserver (2014) och Änggård (2011) lägger tyngd vid barns olika 

behov och att det därför ska finnas möjligheter till att olika lekar på förskolegården 

uppstår. Kroeker (2017) beskriver däremot att det finns risk för att gården kan uppfattas 

som rörig för barn om det finns för mycket artefakter framme. Det kan skapa förvirring i 

barns lek och de kan få svårt att fokusera på bara en uppgift, vilket i sin tur kan påverka 

barns självförtroende. Naturmaterial kan användas till flera olika syften som Änggård 

(2011) beskrev ovan, och är ett exempel på att minska på antalet artefakter som finns 

framme för att skapa mindre förvirring hos barnen. 

 

4.3 Naturmaterialets inverkan i barns fria lek 

Kroeker (2017) lägger fram att gården ska uppfattas som givande för barn och inte för 

rörig. Änggård (2011) föreslår att naturmaterialens funktioner skulle kunna vara en 

lösning till att minska antalet tillverkade artefakter. Detta eftersom Änggård beskriver 

vidare att naturmaterialen inte är kön-kodad, och att materialen därför kan användas till 

flera olika ändamål. Även Berg (2011) menar att uteleken i naturen kan bidra till att 

leken blir mindre könsstereotyp samt att den blir mer jämställd. Vidare menar Berg att 

det är med skogens material som leken kan upplevas som mer fri.  

 

När barn får leka i skogen möjliggör det att barns fantasi stimuleras och att en kreativ 

lek uppstår. Naturmaterial såsom exempelvis stenar, pinnar, grenar, kottar, sand och snö 

kan medverka till att leken berikas, eftersom att materialen kan omvandlas utifrån barns 

fantasi i deras fria lek (Berg, 2011; Kiewra & Veslack, 2016). Kiewra och Veselack 

menar även att naturmaterial och tillverkade leksaker inbjuder till olika sorters lekar. De 

tillverkade leksakerna kan bidra till att barns fantasi i skapandet av lekar minskar. Lekar 

med tillverkade leksaker kan därmed uppstå så som tillverkaren har tänkt sig att lekarna 

från början ska bli.  

 

Berg (2011) anser att barns lekbeteende ofta blir positiv i utomhusmiljön. Mårtensson, 

Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) beskriver också om positiva 

lekbeteenden i naturmiljön. Exempelvis när äldre barn använder naturmaterial till att 

bygga med eller signalera lek genom att skapa ljud och rörelse med kottar och pinnar.  

 

4.4  Förskolegården utifrån barn och barns perspektiv  

I Mårtenssons (2004) studie framkommer det att barn kan se förskolegården på ett sätt 

och att pedagoger kan se den på ett helt annat sätt, och att det då bildas olika 

uppfattningar om gården. Som tidigare nämnt väljer pedagoger ut olika platser för olika 

ändamål på förskolegården, men detta gör även barnen. Barn skapar platser som har 

mening och värde för dem (Änggård, 2012). Förskolegården kan ses från olika 

perspektiv och är en viktig aspekt, då det blir avgörande för hur bra vuxna förstår barns 

förmågor och intressen i relation till utomhusmiljön (Mårtensson, 2004). Om 

pedagogerna inte har förmåga att utgå från ett barnperspektiv finns det risk, som 

Kroeker (2017) beskriver, att många artefakter kan göra så att gården uppfattas som 

rörig. Det kan således skapa förvirring i barns fria lek. Björklid (2005a) menar nämligen 

att det är viktigt att tänka på hur miljön ser ut, att det ska finnas en tydlighet och ett 

välkomnande för barnen. Björklid och Mårtensson beskriver att miljön bör vara 

uppbyggd på ett sådant sätt att barn förstår dess funktion och innebörd, så att de får 

inspiration och inbjuds till olika leker och utforskande.  
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Björklid (2005b) beskriver att en utomhusmiljö som tillåter sinnligt och kroppsligt 

utforskande är av betydelse för barn. Änggård (2016) betonar dock endast kroppsligt 

utforskande, då barn använder sina kroppar och händer i rörelse i utforskandet av 

utomhusmiljön. Miljön ska i barns utforskande väcka nyfikenhet och kännas 

meningsfull. Yurtserver (2014) menar att förskolegården måste planeras ifrån barns 

utvecklingsbehov samt utifrån deras intresse, önskningar och förväntningar. När 

planeringen sker finns det möjligheter för att lärande och utveckling ska ske i en 

informell lärmiljö (Björklid, 2005b). Det som även är av betydelse för förskolegårdens 

utveckling och uppfattning är vad pedagoger gör och säger om platsen, eftersom det 

också kommer vara avgörande för hur barn upplever gården (Björklid, 2005b). 

 

4.5 Fri lek 

Mårtensson (2004) beskriver att många barn har mindre tid att leka hemma och 

spenderar mer tid på förskolan än tidigare. Det kan i större utsträckning leda till att 

barns fria lek sker i avgränsade miljöer, såsom förskolegården. Björklid (2005b) menar 

att barn föredrar att leka i en friare miljö som inte är inhägnad, eftersom de där får 

möjlighet till att leka fritt på egen hand samt vart de vill. Lekens möjligheter på 

förskolegården påverkas därför av utemiljön utanför förskolegården eftersom barn inte 

får möjlighet att leka i friare miljöer i den utsträckning de önskar. På så sätt påverkas 

därför förskolegårdens erbjudande i stor del barns fria lek och ställer högre krav på 

förskolegårdens utformning. 

 

Barns fria lek under utevistelsen är enligt Mårtensson (2004) baserad på en outtalad 

pedagogik som förr varit självklar men i nutiden inte är lika självklar längre. Numera 

kan utevistelsen för barnen ha helt andra förutsättningar, då vuxna börjar få mer 

ambitioner både när det gäller utomhuspedagogiken och utomhusmiljön på 

förskolegården. Tullgren (2004) beskriver att under barns fria lek kan det skapas olika 

frirum, de som skapas av barnen men bekämpas av pedagogerna och de som skapas av 

pedagogerna och då utnyttjas av barnen. När pedagogerna ger dessa fria utrymmen 

beskriver Mårtensson det som en spännande del av leken. Ett exempel tas upp när 

barnen utförde en lek där de drog bort decimeterstora stenar i markbeläggningen som de 

sedan över hela gården forslade i en pulka. De hjälptes sedan åt att få upp de stora 

stenarna på en stor sten. Några barn höll samtidigt “vakt” under tiden. Det  

som vid detta tillfället troligtvis ökade spänningen var pedagogernas tvetydighet om att 

de ibland låtit barnen utföra denna lek och ibland sagt att ”stenarna ska ligga där de 

ligger”.  

 

Ovan är ett exempel på en fri lek där lekkoderna och leksignalerna faktiskt fungerar, 

eftersom det i den fria leken krävs att barnen ska förstå leksignalerna. Signalerna visar 

vad som är lek, när den börjar samt när den tar slut. De måste även i leken förstå 

lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Jensen & Harvard, 2009). Det 

beskriver även Tullgren (2004), att pedagogerna i så fall kan komma in som stöttning 

för att hjälpa det fria och aktiva barnet genom att reglera de barn vars lek inte uppfyller 

de förväntningar som finns. 
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5 Terorianknytning  
 

Studiens syfte är att belysa förskolegårdarnas utformning och vad gårdarna kan ge för 

möjligheter och begränsningar i relation till barns fria lek, utifrån barns perspektiv samt 

förskollärares perspektiv. Men också ta reda på vad det förekommer för lekar på 

förskolegårdarna för att synliggöra gemensamma mönster i barns fria lek på 

förskolegård 1 och 2. Därmed valdes det sociokulturella perspektivet samt 

miljöpsykologi som teorianknytning. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv  

Utifrån det sociokulturella perspektivet är det genom interaktionen mellan varandra och 

med omvärlden som ett lärande kan ske (Evaldsson, Lindblad, Sahlström och Bergqvist, 

2001). Lev Vygotskij var en betydelsebärande person inom det sociokulturella 

perspektivet och hävdar att när individer samspelar med varandra sker utveckling och 

lärande (Säljö, 2014). När barn samspelar med varandra så tar de del av varandras sätt 

att prata, tänka och utföra handlingar för att kunna använda det vid den aktuella 

situationen eller vid ett senare tillfälle. Det leder till att barn lär sig av varandra när de 

exempelvis leker (Säljö, 2014). Evaldsson m.fl. (2001) menar att länkarna för lärandet 

är kommunikationen och interaktionen. Vygotskij menar också att den viktigaste 

drivkraften i barns utveckling är det sociala samspelet, för det som ett barn har lärt sig 

har hen troligtvis lärt sig av någon annan.  

 

Ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering som 

innebär att individer använder redskap eller verktyg när de försöker förstå sin omvärld 

och när de agerar i den. Vygotskij beskriver att individer använder sig av två olika slags 

redskap när de försöker förstå omvärlden, det språkliga som exempelvis kan vara 

siffror, och det materiella som exempelvis kan vara spadar (Säljö, 2014). Artefakter är 

också ett begrepp som Vygotskij använder sig av när han beskriver verktyg och 

material. Enligt Vygotskij har artefakterna betydelse för individens förståelse för 

omvärlden, och detta är alltså av betydelse i undersökningen då barnen använder sig av 

artefakter på förskolegården såsom, hinkar, spadar, cyklar, pinnar med mera.  

 

Säljö (2014) beskriver att Vygotskij menar att det sociokulturella perspektivet bygger på 

människors samspel i relation till en meningsfull miljö. Denna teori anses vara relevant 

till studien, då vi ska undersöka barns fria lek i utomhusmiljön. Barn lär sig genom att 

samspela med andra, det är därför viktigt att barn vistas i en bra miljö som de kan 

samspela och utvecklas i.  

 

5.2 Miljöpsykologi 

“Miljöpsykologi handlar om hur vi människor påverkas av vår omgivning och hur vi 

genom vårt sätt att leva påverkar den” (Johansson & Küller, 2005, s.13). Syftet med den 

miljöpsykologiska forskningen är att människan ska få större och bredare förståelse om 

samspelet mellan dem och miljön, eftersom miljöpsykologin antyder att det finns ett 

samband mellan miljöns utformning och människans agerande. Vidare menar 

forskningen att det är själva miljön som påverkar människans självkänsla samt den 

sociala samverkan (Küller, 2005). Det är den fysiska miljöns utformning som bidrar till 

hur människan uppträder och utvecklas. Det är alltså både miljön och människan som 

samspelar med varandra.  
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Torell beskriver affordance, som är ett begrepp inom miljöpsykologin vilket innebär 

 möjligheter och meningserbjudanden barn har i sin fria lek, exempelvis att det finns 

klätterträd och rutschkana på gården. Vidare menar Torell att upplevelsen av vad en 

miljö kan erbjuda, kan skilja sig från barn till barn men även mellan barn och vuxen. 

Barnet kan se en miljö utifrån ett perspektiv medan någon annan ser det utifrån ett annat 

perspektiv. Detta kan bero på vilken ålder personen är i, vilket syfte, vilka intressen och 

vilken fysik personen har. Det kan exempelvis vara att ett barn ser rutschkanan som en 

rutschkana som hen kan åka i, medan ett annat barn ser rutschkanan som ett berg som 

hen kan klättra upp på. Men det kan också vara så att vuxna och barn kan se miljön på 

olika sätt, det kan exempelvis vara att en vuxen tänker att syftet med att använda hink 

och spade är att gräva och göra sandkakor i sandlådan. Medan barnet har ett annat syfte 

och därmed ser hink och spade som instrument (2005). 

 

Miljöpsykologi användes som teori då vi anser att det är relevant till vår undersökning 

om barns fria lek i utomhusmiljön. Eftersom miljöpsykologi beskriver hur människan, i 

detta fallet barn, och miljön påverkar och samspelar med varandra. 
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6 Metod  
 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av metodansatsen 

kvalitativ metod, vilket innebär att vi har använt oss av observationer och intervjuer. 

 

6.1 Metodval 

 
6.1.1  Observera barn 

Observationer valdes för att kunna besvara de två frågeställningarna. Dessa handlar om 

vilka möjligheter och begränsningar det finns för barns fria lek ute på de två 

förskolegårdarna utifrån barns perspektiv och förskollärare perspektiv, samt vilka 

eventuella mönster som det finns vad gäller barns fria lek på förskolegården på förskola 

1 och förskola 2. 

 

Under observationerna antecknades vad som skedde när barnen lekte ute på 

förskolegården på vad de sa, lekte och vilka artefakter de använde, och eftersom detta 

gjordes var det därmed en kvalitativ observation. Vi valde att använda oss av en 

strukturerad observation, som innebär att observation sker inom en viss tidsram samt att 

vi följer förutbestämda regler för det som ska observeras (Bryman, 2011). Deltagande 

som observatör är en metod som innebär att vår roll som observatörer är öppet erkänd 

för alla (Fangen, 2005). Denna metod var relevant till vår studie på grund utav att vi 

ville ha allas samtycke till deltagande, men även för att få möjlighet att observera barns 

fria lek på ett mer detaljerat sätt.  

 
6.1.2  Intervjua barn och förskollärare  

För att kunna besvara frågeställningarna valde vi intervjuer som metod. Metoden 

bestämdes eftersom vi ville höra barnens och förskollärarnas tankar och idéer om deras 

förskolegårds utformning i relation till barnens fria lek. Intervjuer av både barn och 

förskollärare valdes för att få ett så brett perspektiv som möjligt om ämnet. Anledningen 

till att intervjuer bestämdes var för att det skulle finnas möjlighet att kunna diskutera 

våra frågor med informanterna om ämnet, då misstolkningar om våra frågor kunde 

förekomma samt följdfrågor på det som sägs av barnen och förskollärarna kunde uppstå. 

Därför använde vi oss utav semistrukturerade intervjuer, som enligt Denscombe (2009) 

innebär att intervjun har grunden i en färdig lista med frågor som ska besvaras. Syftet 

med intervjun är dock att intervjuaren mer än gärna vill att respondenten utvecklar sina 

svar och idéer om de ämnen som berörs.  

 

6.2 Val av förskola och informanter  

 
6.2.1 Val av förskolor 

Denscombe (2009) beskriver att ett subjektivt urval innebär att vi som forskare gör ett 

urval utifrån det vi redan vet sedan tidigare om platsen och informanterna. Det 

subjektiva urvalet faställdes då vi valde förskolor och informanter som vi kände till 

sedan tidigare och därför visste att deras erfarenheter var relevanta till vår studie. Denna 

studie gjordes på två förskolor så att vi kunde jämföra två olika förskolegårdar, en 

förskola som låg i en stad som kommer att benämnas som förskolegård 1 (bilaga 1). 

 Den andra förskolan låg på landet och kommer att benämnas som förskolegård 2 
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(bilaga 1). Valet av förskolor gjordes för att vi ville undersöka en så varierad miljö som 

möjligt, då vi sedan tidigare visste att förutsättningarna på dessa gårdar var olika. Att 

förskolorna låg på olika platser, hade till viss del att göra med hur förskolegårdarna var 

utformade. Vi skulle egentligen kunnat välja exempelvis två förskolor i en stad eller två 

förskolor på landet, så länge de hade olika förutsättningar att jämföra mellan. Eftersom 

att dessa förskolor var bekanta sedan innan, valde vi att utföra vår undersökning på de 

här förskolorna. Därför är bekvämlighetsurvalet något som vi också kunde se i vårt 

urval av förskolor och informanter. Bekvämlighetsurvalet innebär att det utifrån 

forskarens bekvämligheter väljs ut exempelvis platser för att spara pengar och tid 

(Denscombe, 2009). Detta har gjorts då förskolorna var platser som vi kände till sedan 

tidigare, på så sätt sparades tid till att lära känna personal och barn.  

 
6.2.2 Val av barngrupp 

Vi valde att observera en 4-5 års barngrupp på de båda förskolorna. Dessa åldersgrupper 

bestämdes då vi sedan tidigare erfarenheter upplevde att det var lättare att observera 

äldre barns fria lek och vad de uttryckte i leken, än vad det var med yngre barn som ofta 

inte hade samma samspel i leken. Att det valdes en 4-5 års barngrupp hade också att 

göra med att de under intervjuerna troligtvis skulle ha ett större ordförråd och skulle 

kunna uttrycka sina åsikter tydligare. Fyra barn intervjuades från den gruppen som 

observerades, vilket gav möjlighet att diskutera de händelser som hade observerats på 

gården. Efter observationerna valdes några händelser ut till barnintervjuerna som ansågs 

relevant för undersökningen. Därmed framkommer det subjektiva urvalet, då vi 

närmade oss människor som vi på goda grunder visste skulle ha en betydande roll i 

studien (Denscombe, 2009).  

 
6.2.3 Val av förskollärare 

En tanke var att ha med mer än en förskollärares åsikt på varje förskola. Därför valdes 

två förskollärare från varje förskola, för att de kunde se saker ur olika perspektiv även 

om de arbetade på samma förskola. Med detta i åtanke valdes en förskollärare med lång 

erfarenhet av samma förskolegård och en förskollärare som var relativt nya på 

arbetsplatsen, men ändå sett flera förskolegårdar under sin yrkeserfarenhet. På förskola 

1 intervjuades en som hade arbetat på förskolan i 2 månader och arbetat som 

förskollärare i snart 20 år. Den andra hade arbetat på förskolan i 2 år och arbetat som 

förskollärare i snart 30 år. På förskola 2 intervjuades en som hade arbetat på förskolan i 

22 år och arbetat som förskollärare i snart 25 år. Den andra hade arbetat på förskolan i 

12 år och arbetat som förskollärare i 20 år. 

 

6.3  Genomförande 

Intervjufrågorna utformades utifrån syftet och frågeställningarna. De innehöll frågor till 

både barn och förskollärare, där tanken var att båda frågeställningarna skulle kunna 

besvaras från båda perspektiven. Som tidigare nämnts formulerades ett antal 

intervjufrågor till barn och förskollärare utöver de förutbestämda frågorna utifrån 

observationerna. Innan vi gick ut för att påbörja vår undersökning besökte vi respektive 

förskola och delade ut missiv för godkännande för att delta av vårdnadshavare. Vi 

stannade kvar under en eftermiddag på respektive förskola för att få möjlighet att prata 

med så många vårdnadshavare som möjligt samt för att presentera oss själva och vårt 

arbete. Under dessa eftermiddagar gick vi runt på förskolegårdarna och gjorde en skiss 

på hur förskolegårdarna såg ut, för att sedan kunna göra en ritning på förskolegårdarnas 

miljö. En vecka efter utlämnandet av missiven ringde vi till förskolorna för att boka tid 

och dag för observation och intervju. 
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6.3.1  Genomförande av observationer 

Innan observationerna genomfördes utformades ett observationsschema. Detta schema 

gjorde det enklare för oss att skriva ned vad som hände och vad barnen sa. Som tidigare 

nämnts användes en strukturerad observation, då ett observationsschema följdes för att 

underlätta observationstillfällena (Bryman, 2011). Björkdahl Ordell (2007) beskriver att 

det kan vara bra att följa ett observationsschema då det kan vara svårt att hinna med att 

skriva ned allt när det är mycket som händer på en och samma gång.  

 

Observationerna skedde under två tillfällen per förskola, alltså fyra 

observationstillfällen totalt. Innan observationstillfällena var vi en kort stund i 

barngruppen för att barnen skulle veta att vi var på plats. Vi berättade för barnen att vi 

skulle observera, pedagogerna hade även tidigare på morgonen informerat att vi skulle 

komma till förskolan. Vi var ute och observerade under förmiddagarna, tiderna 

varierade från gång till gång samt från förskola till förskola. Observationerna pågick 

från 1 till 2,5 timme på varje förskola. Eftersom det fanns risk för att barn kunde bli 

lediga eller sjuka, gick det inte att välja ut ett antal barn att följa i deras fria lek under de 

två tillfällena, då det kunde riskera att insamlingen av data och material blev bristfälliga. 

 
6.3.2  Genomförande av barnintervjuer 

Innan intervjuerna påbörjades förberedde vi oss genom att ta fram intervjufrågorna samt 

ljudinspelaren på bordet. Barnen tillfrågades innan intervjuerna började om de ville 

delta, de informerades även om de hade rätt att avbryta under tiden. Intervjuerna 

genomfördes i en avskild miljö där det inte fanns risk för att några störningsmoment 

skulle uppkomma. Denscombe (2009) beskriver att en avskild miljö är betydelsefullt för 

att det ska vara fokus på intervjun. 

 

Intervjuerna med barnen genomfördes två och två för att de skulle känna sig trygga. 

Barnen fick som första uppgift att måla hur förskolegården såg ut, för att det skulle bli 

en avslappnad situation. Vi båda var delaktiga under intervjuerna med barnen för att 

hjälpa den som intervjuade, eftersom vi av tidigare erfarenheter visste att det lätt kunde 

uppstå oväntade situationer vid barnintervjuer. En av oss målade med barnen medan den 

andra ställde frågor, detta gjordes för att situationen skulle fortsätta bli så avslappnad 

som möjligt för barnen. 

 
6.3.3  Genomförande av förskollärarintervjuer  

Intervjuerna med förskollärarna pågick också på en avskild plats. Detta gjordes för att 

de skulle få en lugn stund till att besvara våra frågor samt att inte bli distraherade under 

tiden intervjuerna pågick. Innan intervjuerna påbörjades, tillfrågades förskollärarna om 

de ville delta samt informerades om att de hade rätt att avbryta när de ville. 

Förskollärarna intervjuades en och en, för att de inte skulle påverkas av varandra då 

tanken var att få fram deras egna åsikter och perspektiv om förskolegården. 

Intervjufrågorna delades ut till förskollärarna i samband med att intervjun och 

inspelningen påbörjades. Intervjuerna inleddes med några uppvärmningsfrågor, vilket 

Kihlström (2007) menar är betydelsefullt för både intervjuaren och informanten då 

situationen blir mer avslappnad. En av oss intervjuade förskollärarna medan den andra 

gick in i barngruppen för att täcka upp i personalgruppen. 

 

6.4  Bearbetning av data  

Resultatdelen delades upp efter frågeställningarna för att göra det enklare för läsaren att 

se hur de besvarades. Vi började med att transkribera barn- och förskollärarintervjuerna, 

här upptäckte vi att det var en svårighet att transkribera barnintervjuer jämförelsevis 
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med förskollärarintervjuerna. Detta eftersom barnintervjuerna gjordes två och två, vilket 

ledde till att det var svårt att särskilja vad som sades. Därför fick vi ibland som 

Denscombe (2009) skriver, tolka det som vi trodde hade sagts och vid vissa tillfällen 

fick vi även kassera valda delar i transkriberingarna.   

 

Observationerna renskrevs i direkt anslutning efter att observationerna hade gjorts, 

eftersom att detaljerad information inte skulle falla bort. Efter detta skrev vi ut de 

nedskrivna observationerna samt intervjuerna för att göra det lättare för oss att se vad 

vår insamlade data innehöll. Att använda sig av en kvalitativ metodansats beskriver 

Denscombe (2009) innebär en tolkningsprocess, där forskaren tolkar och producerar en 

så kallad mening utifrån den data som är insamlad. Detta innebär att datan inte endast 

kan “tala för sig själv” utan att det även kan handla om en noggrann läsning för att hitta 

en mening i materialet i förhållande till studiens syfte. Denna metodansats är något som 

användes, både när det gällde intervjusvaren och observationerna. Under 

kategoriseringen upptäcktes att endel utav intervjusvaren inte hade någon relevans till 

undersökningen, vilket gjorde att delar av det insamlade materialet fick sorteras bort. 

 
6.4.1  Bearbetning av intervjuer och observationer 

Resultatet delades upp efter våra två frågeställningar. Vi började med att kategorisera 

svaren utifrån frågeställning ett som handlade om vilka möjligheter det fanns på varje 

förskolegård, för att sedan presentera vilka begränsningar det fanns på varje 

förskolegård. Underkategorier utformades efter vad vi såg för möjligheter respektive 

begränsningar på förskolegårdarna. Under varje kategori tilldelades ett eller fler citat för 

att understryka det som hade framkommit i resultatet. Detta gjordes utifrån vad 

förskollärarna och barnen berättat, observationerna användes även här för att förstärka 

det som vi hade uppmärksammat.  

 

För att besvara frågeställning två kategoriserade vi utefter vad för olika lekar på de olika 

förskolegårdarna som hittades, detta för att sortera bort situationer där de inte uppstod 

någon lek. Därefter letade vi efter eventuella gemensamma mönster i barns fria lek på 

de olika förskolegårdarna. Underkategorier gjordes utefter vad för gemensamma lekar 

som hittats under observationerna. Citat användes för att förstärka vårt resultat. Här 

använde vi oss även utav våra intervjusvar för att underbygga och dra kopplingar till det 

som hänt under de utvalda lekarna.  

 
6.4.2 Användning av teorier 

I relation till studiens syfte och frågeställningar valdes teorier som hjälpte oss att förstå 

och förklara utomhusmiljöns möjligheter, begränsningar och mönster i barns fria lek.  

 

Begreppen mediering och artefakter som ingår i det sociokulturella perspektivet 

användes för att försöka förklara det resultat vi fick. Genom intervjuer och 

observationer kunde vi höra och se vilka artefakter barnen använde och på vilket sätt de 

använde artefakterna för att förstå deras omvärld. Artefakt fungerade bra som begrepp 

att applicera, då barnen använde sig av olika artefakter i den fria leken. Mediering 

tillämpades i analysen av resultatet, vilket innebar att vi såg hur barnen försökte förstå 

deras omvärld i den fria leken med hjälp av artefakter. I Miljöpsykologin används 

begreppet affordance som vi tog stöd i för att analysera en del av resultatet. Via 

intervjuer och observationer synliggjordes affordance då vi kunde urskilja flera 

situationer i resultatet där affordance uppstod, eftersom barnen omvandlade olika 

artefakter och platser. 
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6.5  Metodkritik 

 
6.5.1 Observationer 

Denscombe (2009) beskriver att observationer där personen utgår utifrån sig själv och 

för ner anteckningar på vad som händer, kan vara en metod där tillförlitligheten 

ifrågasätts. Observationerna är beroende av forskarens erfarenheter som redskap och 

därför blir det svårt att kontrollera hur pass tillförlitlig studien är. Fältanteckningar om 

vad som skett hjälper inte heller för att övertyga läsaren om tillförlitligheten. Detta var 

något som var en svaghet i vår undersökning, då vi använde oss av observationer och 

antecknade det vi såg och på så sätt var det ingen som kunde kontrollera hur pass 

trovärdig våra observationer är. En annan svaghet med att observera var att en del av 

barnen efterhand inte kom ihåg att vi observerade, utan kom till oss och ville prata 

under utevistelsen.  

 

En fördel med att observera var att vi kunde se hur barnen lekte ute på de olika 

förskolegårdarna med våra egna ögon. Kombinationen av att först observera och sedan 

intervjua gav oss möjlighet till att ställa frågor om situationer vi uppmärksammat under 

barns fria lek, vilket var en styrka med observation som vald metod. 

 
6.5.2  Barnintervjuer 

Svagheter som synliggjordes när intervjuerna pågick var att vi inte fick så många och 

utförliga svar på frågorna, då det bland annat fanns barn som blev rastlösa och hade 

svårt att koncentrera sig efter ett tag. Några barn med annat modersmål som deltog hade 

ibland svårt att uppfatta vad vi menade och då valde att prata om något annat eller vara 

tysta. Två av de barn som tillfrågades att delta i intervjuerna ville inte vara med, så i 

enlighet med samtyckeskravet (s.14), valdes två andra barn som ville delta.  

 

Vi upplevde att det både fanns fördelar och nackdelar med att intervjua barnen två och 

två. Under några av intervjuerna avbröt barnen varandra genom att börja prata om andra 

saker, vilket gjorde att vi inte alltid fick svar på de frågor som ställdes. Fördelen med att 

intervjua barnen två och två, var att vi upplevde att det fungerade som ett bra stöd för 

barnen, då de kände en trygghet till varandra och därmed vågade prata med varandra 

samt om intervjufrågorna. 

 
6.5.3 Förskollärarintervjuer 

Kihlström (2007) menar att om tiden inte räcker till så ökar risken för att den 

intervjuade inte svarar så utförligt eller missförstår frågorna. Detta kan även påverka 

intervjuaren som också kan börja skynda på svaren om det tidsmässigt blir stressigt, 

därför är tiden en viktig del i en lyckad intervju. Vid två intervjutillfällen upplevde vi att 

förskollärarna var stressade över tiden och att det vid vissa frågor kan ha påverkat deras 

svar. Det eftersom de bland annat skyndade på svaren och inte gav något utrymme för 

oss att ställa följdfrågor eller att de missförstod en fråga. 

 

En fördel som vi upplevde under intervjuerna var att ett samtal och en diskussion kunde 

föras om ämnet, då vi kunde ställa följdfrågor till en del av förskollärarna om vi ville 

veta något mer. Vid intervjuerna fanns det även möjligheter att berätta vidare samt 

förklara när något var oklart. Att intervjuerna spelades in var också en fördel då det 

fanns mindre risk för att viktig information föll bort. Vi hade även möjlighet till att 

lyssna på det som har sagts under intervjun och därmed kunna pausa och spola tillbaka 
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när vi transkriberade. Eftersom intervju som metod har använts kan vi därför säga som 

Allwood och Erikson (2010) menar, att resultatet går att bekräfta. Eftersom det finns 

ljudinspelningar på vad som har sagts, blir därför studien trovärdig. Styrkan med att 

intervjua förskollärarna var att de själva fick berätta deras tankar, upplevelser och 

åsikter om vad de tyckte. 
 
6.5.4  Kritisk blick på forskarens roll  

En kritisk blick på oss själva som forskare var att det fanns en förförståelse sedan 

tidigare om hur de valda förskolornas gårdar såg ut. Därför fanns det risk för att vi hade 

förutfattade meningar om vad som var bra och dåligt på en förskolegård. Att vi hade sett 

flera förskolegårdar och jämfört dem med varandra, gjorde också att vi kunde ha en 

förutfattad mening om hur vi ansåg att en “bra” förskolegård ska vara. Detta var något 

som tänkte på under förberedelserna av vår studie, och något som vi tog i beaktande när 

vi gick ut och gjorde undersökningen, då vi inte ville lägga någon tyngd eller vikt i våra 

egna åsikter när vi intervjuade och observerade.      

 
6.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra stycken huvudkrav när det gäller etiskt antagande. 

De fyra huvudkraven är till för de personer som är med och deltar i en undersökning. 

Kraven handlar om att skydda deras identitet, så att ingen annan ska kunna identifiera 

dem. Vi har därför använt oss av de fyra principerna i vår studie. 

 

Det första kravet som vetenskapsrådet tar upp är informationskravet, det innebär att de 

personer som ska delta i undersökningen har rätt till att veta studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi skrev ett missiv till barnets vårdnadshavare där de kunde 

läsa vad vårt arbete handlade om och syftet med studien. Innan vi skulle intervjua 

förskollärarna och barnen hade vi berättat för dem om vårt arbete och studiens syfte. 

Samtyckeskravet är den andra principen, som handlar om att personen får besluta om 

hen vill delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi gick ut och 

observerade och intervjuade barnen, så fick barnens vårdnadshavare skriva under om 

deras barn fick vara med och delta eller inte i undersökningen. När vi skulle intervjua 

berättade vi innan att hen fick bestämma själv hur mycket hen ville delta i 

undersökningen och att hen hade rätt att avbryta undersökningen när hen ville. Den 

tredje principen heter konfidentialitetskravet och handlar om att personernas uppgifter i 

vår undersökning inte lämnas ut till obehöriga. Det ska helt enkelt hållas konfident för 

att personernas uppgifter inte ska kunnas identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla konfidentialitetskravet använde vi oss av fiktiva namn på barn, förskollärare 

och förskolornas namn. Den sista principen är nyttjandekravet, som handlar om det 

insamlade materialet och att det inte kommer användas till något annat syfte än till 

undersökningen. (Vetenskapsrådet, 2002). Innan undersökningen skulle göras så 

berättade vi att materialet endast kommer användas till vår undersökning för de personer 

som skulle vara med och delta. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

15 

7 Resultat 
 

Resultatet kommer att presenteras utifrån våra två frågeställningar:  

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det för barns fria lek på de två 

förskolegårdarna utifrån barns perspektiv och förskollärares perspektiv? 

• Vilka eventuella mönster vad gäller barns fria lek på förskolegården finns det på 

förskola 1 och förskola 2? 

 

Först redovisas möjligheter och begränsningar för barnens fria lek på de två 

förskolegårdarna utifrån barns perspektiv och förskollärare perspektiv samt det vi sett 

under våra observationer. Efter det redovisas vad det finns för gemensamma mönster 

vad gäller barnens fria lek på förskolegård 1 och 2 utifrån observationerna där även 

röster kommer fram från  förskollärarintervjuerna och barnintervjuerna. 

 

Respondenterna kommer att presenteras utifrån följande lista för att göra det förståeligt 

för läsaren om vem som har sagt vad. Vi har valt att inte göra någon skillnad på vilket 

barn som har sagt vad, utan att endast göra skillnad på vilken förskola barnen tillhör. 

Barnen kommer därmed presenteras utifrån 1B eller 2B, där ettan står för förskola 1 och 

tvåan för förskola 2.  När det endast står 1B eller 2B är det citat från barnintervjuerna. 

Förskollärarna som intervjuades på förskola 1 kommer benämnas 1F1 och 1F2, och 

förskollärarna som intervjuades på förskola 2 kommer benämnas 2F1 och 2F2.  

 

7.1 Gemensamma möjligheter förskolegård 1 och 2 

 
7.1.1 Användandet av fasta redskap  

Barn och förskollärare på de båda förskolorna benämner olika fasta artefakter som finns 

tillgängliga för barns fria lek på förskolegården.  

 
“Jag tycker om att gunga.” (1B)  

 
“Men på den gården har vi också stor gräsplätt, en buss som man kan sitta och åka på, ja lite 

olika redskap, det är gungor också såklart, klätterställning, sandlåda, en lekstuga.” (1F1) 

 
“Och vi gillar och åka rutschkana när den går jättesnabbt.” (2B) 

 

“Men de finns ju allt liksom, skog, vatten, fotbollsplaner, cykelbanor, och i skogen och här på 

framsidan stora  sandlådor, gungor, fruktträd.” (2F1) 
 

Under våra observationer kan vi även förstärka det som både ett barn på förskolegård 1 

uttrycker samt att det förskollärarna nämner finns på förskolegården, även används av 

barnen. Detta då barnen på de båda förskolegårdarna använder gungor i sina lekar. 
 

“Vi gungar högt.” (utdrag från observation, 1B) 
 

“Mer gung snurr tack.” (utdrag från observation, 2B)  
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7.1.2 Stora variationer 

Förskollärarna och barnen uttrycker att det finns stora variationer i miljöerna på deras 

förskolegård.  

 
“Ja jag grävit sand, sen jag hoppat, sen jag tagit, sen jag lekat i sandlådan, sen jag lekat boll, och 

sen jag springit så fort.” (1B)  

 
“Ja, ne som jag sa jag tycker ändå så att den är bra, jag tycker ändå så att det är bra lek. Det 

finns att klättra man kan springa in och leka i buskarna, man kan gunga, man kan gräva i 

sanden, man kan cykla, man kan jaga varandra, man kan liksom leka och spela fotboll, man kan 

leka lekar, man kan, ja det finns liksom någonting för alla.” (1F2) 
 

“Gungor, sandlåda och..  båt och grenar och skog och..” (B2) 

 
“Ja men variationen att det finns så mycket olika saker att välja på, miljön är, själva naturen är 

något som man tycker är fantastisk.” (2F2) 
 

När vi tittar på observationerna kan vi även se en stor variation på de platser och miljöer 

som barnen befinner sig på och använder på de båda förskolegårdarna. Det finns inga 

platser av de ovan nämnda som står oberörda under en utevistelse på förskolegårdarna.  

 

7.2 Möjligheter på förskolegård 1 

 
7.2.1 Trafiken ger inspiration  

Utanför förskolegården ligger det en väg med mycket trafik. En av förskollärarna lyfter 

detta som en positiv aspekt eftersom trafiken kan vara en del av barnens lek. 

 
“Ja, jo men det är ju det. Men man tänker inte på bilarna, för det blir ju också en attraktion för 

barnen när dem står där och räknar bilar och tittar på bilar. Och endel kan ju rabbla de där 

märkena, jag vet inte ens vad de heter. Så nej vi tycker bara det är bra, och ibland kör polisbilen 

förbi eller ambulansen eller, så det gör inget vi störs liksom inte.” (2F) 
 

Trafikens erbjudande är även något som vi kan se i observationerna, där några barn står 

längs med staketet för att titta på sopbilen. Ett barn cyklar även fram och tillbaka längs 

med staketet samtidigt som hen tittar mot parkeringen utanför gården. Hen tittar på 

sopbilen som har parkerat, och verkar använda ljuden som hen hört från sopbilen 

samtidigt som hen cyklar iväg igen. Därmed kan vi se att barnen använder trafiken som 

en del i sina lek.  
“Tut tut, pip pip.” (utdrag från observation, B1) 

 
7.2.2 Cykla varje dag 

En daglig möjlighet som ges på förskolegården är att barnen får cykla, eftersom de har 

tillgång till ett öppet förråd med cyklar i under utevistelsen. 

 
“Det är många som efterfrågar cyklarna och cyklar runt då, och de cyklar iväg på sina 

utflykter.” (1F1)  
 

Dessa utflykter uppmärksammar vi även i våra observationer, exempelvis när två 

stycken barn leker att de ska cykla till polisgaraget, det vill säga i detta fall förrådet.  

“Vi ska gå till garaget, vi ska gå till polisgaraget.” (utdrag från observation, B1) 
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7.3 Möjligheter på förskolegård 2 

 
7.3.1 Skogen är en del av gården 

Förskollärarna beskriver skogen som en god tillgång i deras gård, då barnen kan 

använda mycket av skogens resurser till sina lekar. 

“Att man är i skogen och springer eller klättrar eller gör saker det ger ju väldigt. Det inspirerar 

ju till mycket fri lek, och utveckla den leken.” (2F1)  
 

Likaså nämner även barnen i intervjuerna olika möjligheter som finns i skogen, bland 

annat att de kan cykla på en grusväg som går runt skogen. 

“Och äta harsyra.” (2B)  
 

I observationerna förstärks även det som nämnts om att skogen är en inspirerande miljö 

för fri lek. Det eftersom barnen använder skogen i deras fria lek, exempelvis när de slår 

på träden med pinnar och leker att de är skogshuggare.  

 
“Vi är skogshuggare.” (utdrag från observation, 2B) 

 
7.3.2 Vattenresurser 

På förskolegård 2 berättar en av förskollärarna att de har en vattentunna som samlar 

vatten från taket och att den är attraktiv hos barnuen. Båda förskollärarna beskriver även 

bäcken som en tillgång för vattenlek. Barnen berättar också att det finns en bäck som 

det samlas vatten i.  

 
“Där bäcken finns som det blir ju också en massa med lek.” (2F2) 

 

“Aa och endel vatten finns i bäcken.” (2B)  

 

Det kan vi även förstärka genom observationerna, då vi ser att det uppstår olika lekar 

vid bäcken. Barnen leker exempelvis bockarna bruse och att de fiskar, de använder även 

vatten från tunnan i sin lek när de fyller en hink med vatten till stenarna som är deras 

grodyngel.  
“Ska vi gå och fiska?” (utdrag från observation, 2B) 

 
“Jag har vatten här i.” (utdrag från observation, 2B) 

 

7.4 Begränsningar på förskolegård 1  

 
7.4.1 Avsaknad av skog 

En av förskollärarna berättar att drömmen är att ha tillgång till en nära skog. I nuläget 

har de en bit att gå till närmsta möjliga skog, vilket leder till att de väljer att stanna kvar 

på gården då barnen inte orkar gå fram och tillbaka.  

 
“Ne men om jag fick välja skulle jag verkligen vilja ha att kanske att vi hade en del av skogen 

på gården, det hade varit drömmen.” (2F2) 
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I barnintervjuerna berättar ett barn att hen tycker det är roligt att klättra i träd. Detta kan 

vi även se i observationerna då barnen gärna vill leka i träd och buskar, exempelvis då 

barnen klättrar i trädet och leker apor.  

 
“Och så kan man klättra i träd.” (1B) 

 
“Som en apa.” (utdrag från observation, 1B)  

 
7.4.2 Tillgänglighet av vatten  

En av förskollärarna beskriver avsaknaden av tillgängligt vatten för barnen som en 

begränsning. Hen beskriver vidare att de nu får sätta på vatten inifrån och att de genom 

en slang fyller på vatten i en balja utomhus. 

“Det enda jag saknar på den stora gården är att jag vill ha en tunna med vatten med en pip såhär 

så att barnen kan gå och hämta vatten själva, utan att be oss vuxna hela tiden.” (1F2) 
 

Förskolläraren berättar sedan att det är på grund av säkerheten som de ännu inte 

införskaffat en tunna, och att den tunnan som funnits tidigare tagits sönder av 

privatpersoner.  

 

Inga barn i intervjuerna nämner något om hur vatten erbjuds på gården. I 

observationerna kan vi se att barnen i vissa situationer använder vatten i leken när de 

hittar en mindre mängd ute på gården. När vattnet tar slut avtar dock den leken, vilket 

gör att det kan bli en begränsning till att leken inte kan utvecklas eller att andra lekar 

skulle kunna uppstå. Barnen skulle få andra möjligheter i sin lek om vattnet skulle 

finnas tillgängligt på ett annat sätt än vad det gör nu, exempelvis så som förskolläraren 

beskriver i exemplet ovan.  

 

7.5 Begränsningar på förskolegård 2 

 
7.5.1 För stor gård  

En av förskollärarna beskriver att de kan avgränsa olika delar av gården såsom 

baksidan, framsidan och skogen för att kunna få lite “pejl” på området. Barnen får då 

tillsammans välja vilken sida av gården som de ska leka på först, då de inte alltid har 

möjlighet att vara på de olika gårdarna samtidigt.  

 
“Nackdelen med att den är så stor är ju att man måste ju röra, eller nackdelen… Det är svårare 

att ha koll, så att man måste ju liksom vara mer rörlig och för det kan ju hända jättemycket 

bakom kullen liksom där som man inte ser.” (2F2)   

 

Detta kan vi även se i barnintervjuerna samt observationerna då vi ser att hela 

barngruppen får rösta vart de vill leka, antingen på framsidan eller på baksidan av 

gården. Det innebär att majoriteten avgör vilken sida det blir, på så sätt får barnen som 

inte håller med majoriteten inte sin röst hörd. Därmed kan vi se att en del erbjudanden 

försvinner när de exempelvis väljer att vara på framsidan av gården, då huvudsyftet med 

den gården är att använda cyklarna på något sätt, vilket vi även kan se att ett barn syftar 

till under barnintervjun.  

 
“På baksidan där finns det jättemånga saker och på framsidan finns det bara cyklar.” (2B) 
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7.5.2 Vädret avgör användandet av lösa artefakter 

En av förskollärarna menar att när det är kallare ute blir urvalet av lösa artefakter 

begränsat. Hen menar att barnen inte kan leka med vissa leksaker då, eftersom 

leksakerna förstörs och går sönder på grund av kölden. 

 
“Samma sak i borgen, kan man inte ju inte ha tallrikar och det här va, då fryser det också 

sönder. Så att då begränsas ju lite urvalet vad man kan göra.” (2F2)  

 

I barnintervjuerna berättar barnen om olika leksaker som kan plockas fram när det är 

varmare ute. Det blir därmed en begränsning då vädret avgör vilka leksaker de har 

möjlighet att leka med. Exempelvis när ett barn i intervjun berättar om plast badkaret 

som kan fyllas med vatten och båtar.  

 
“Man kan leka med båtarna.” (2B) 

 

Detta kan förstärkas utifrån det vi ser i observationerna, då vi ser att exempelvis plast 

badkaret inte tas fram. 

 
7.6 Gemensamma mönster i barns fria lek på förskolegård 1 och 2 

 
7.6.1 Rollekar 

Vi kan se i observationerna att barnen leker olika rollekar på de båda förskolegårdarna.  

 

“Vi leker zombies.” (utdrag från observation, 1B) 

 
“Jag är en polis.” (utdrag från observation, 2B) 

 

Förskollärarna på de båda förskolorna berättar också i intervjuerna att det uppstår olika 

rollekar ute på förskolegårdarna.  

 
“Ibland är det mest mycket utforskande av vatten, men ibland är det en rollek där.” (1F1) 

“Sen så leks det i borgen leks det rollekar, riddar rollekar eller polis och tjuv.” (2F2)  

 

Även barnen i intervjuerna berättar att de brukar leka olika rollekar. På förskolegård 1 

berättar ett barn att de leker zombies och på förskolegård 2 berättar ett barn att de leker 

häxor.  

 
7.6.2 Platser och artefakter omvandlas  

I observationerna kan vi se att barnen omvandlar artefakter och plaster. Ett exempel på 

en sådan situation är när barnen cyklar, då de omvandlar cyklarna till olika 

transportmedel. 
“Hej, jag är i en hästvagn.” (utdrag från observation, 1B) 

 
“Min är en motorcykel.” (utdrag från observation, 2B) 

 

I observationerna och barnintervjuerna kan vi synliggöra att barnen även omvandlar 

fasta artefakter till något som är meningsfullt för dem. Exempelvis när de på 

förskolegård 1 leker att klätterställningen är en båt. Men även när ett barn på 

förskolegård 2 beskriver i intervjun att det går att leka att borgen är ett slott.  
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“Hejdå, nu går båten.” (utdrag från observation, 1B) 
 

“Man kan leka det är ett slott eller.” (2B) 

 

Förskollärarna på de båda förskolorna förstärker även detta i intervjuerna när de berättar 

om hur fasta artefakter kan omvandlas till något annat i barns fria lek. 

 
“Sen så är det liksom så som klätterställningen så är det endel barn som leker som en koja eller 

hus där under och de kan krypa under där.” (1F1)  
 

“Riddar rollekar eller polis och tjuv eller att man använder borgen som fängelse typ.” (2F2) 

 

7.7 Resultatsammanfattning i relation till teori 

 
7.7.1 Affordance 

I observationerna kan vi se att barnen omvandlar olika lösa samt fasta artefakter till vad 

de anser är meningsfullt i deras fria lek, vilket även förstärks genom intervjuerna med 

förskollärarna och barnen. När detta sker synliggörs begreppet affordance som innebär 

att barn kan se miljöer och artefakter på olika sätt beroende på deras lek (Torell, 2005). 

Alltså att barnen inte alltid använder cykeln som en cykel, utan att cykeln kan 

omvandlas till en motorcykel eller en hästvagn.  

 

Vi tolkar det som att barn inte alltid använder platserna och artefakterna så som vuxna 

från början tänkt sig. Exempelvis när en förskollärare på förskolegård 1 beskriver att det 

finns möjlighet att vara på klätterställningen eller att leka att den är en koja eller ett hus. 

Vi såg  dock att några barn använder klätterställningen som en båt istället. Här ser vi att 

barn och förskollärare som Torell (2005) beskriver, kan se saker och platser från olika 

perspektiv. 

 
7.7.2 Mediering & Artefakter 

Barnen använder sig av både lösa och fasta artefakter i sina lekar. När barnen 

exempelvis leker bockarna bruse på bron använder de sig av en fast artefakt, när de 

leker med bollar använder de sig av lösa artefakter och när de gräver i sandlådan 

kombineras både lösa och fasta artefakter. Användandet av artefakter är ett sätt för 

barnen att försöka förstå sin omvärld, vilket Vygotskij benämner som mediering (Säljö, 

2014). Detta kan vi se observationerna, då barnen använder sig av materiella redskap 

när de leker och agerar. Under vissa årstider blir tillgängligheten av artefakter mindre, 

som förskollärarna betonar, vilket kan bli problematiskt då artefakternas har betydelse 

för barns lek och lärande enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

 

Förskollärarna på de olika förskolegårdarna berättar att de tycker att deras förskolegård 

har en varierad miljö och att möjligheterna i barns lek är stora. Barnen berättar även att 

det finns olika platser och artefakter som de kan leka med. Vi kan utifrån våra 

observationer av barns fria lek se att gårdarna erbjuder olika miljöer, fast på skilda sett. 

På förskolegård 2 finns dock en risk att barnen begränsas i sin fria lek, då gården är stor 

och därmed måste avgränsas och urvalet av lösa och fasta artefakter minskar. På 

förskolegård 1 uppstår inte samma problematik, då förskolegårdens utformning är 

mindre och inte behöver avgränsas. Det innebär att alla artefakter finns tillgängliga för 

barnen under hela deras utevistelse. Oavsett hur den fysiska miljön ser ut är det som 

Küller (2005) menar, att det är den fysiska miljöns utformning som bidrar till hur 

barnen utvecklas i deras fria lek.  
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7.7.3 En kort sammanknytning 

Sammanfattningsvis kan vi tolka resultatet som att avsaknad av skog, tillgängligheten 

av vatten, gårdens storlek och vädret är avgörande faktorer vad gällande tillgängligheten 

av artefakter, vilket kan komma att påverka hur barns fria lek uppstår samt utvecklas 

vidare. Vi kan även tolka resultatet att trafiken utanför gården, att få cykla varje dag, att 

ha tillgång till en skog och en bäck, kommer att inspirera till olika typer av fri lek. 

Därmed kan vi se att vår första frågeställning som handlar om vilka möjligheter och 

begränsningar det finns i barns fria lek på förskolegården har besvarats, då både 

möjligheter och begränsningar utifrån barns perspektiv och förskollärares perspektiv 

lyfts upp i vårt resultat. 

 

Trots att det uppkommer olika lekar beroende på miljön kan vi ändå se gemensamma 

mönster mellan förskolegårdarna i barns fria lek, exempelvis tjuv och polis och 

omvandling av cyklar till bilar. Det kan tolkas som att barns fantasi inte alltid styrs av 

hur miljön är utformad, men det förutsätter att förskolegårdarna erbjuder artefakter att 

leka med som barnen sedan kan omvandla, som i ovan exempel med cyklarna. Eftersom 

vi ser gemensamma mönster i barns fria lek, så som rollekar samt omvandlandet av 

artefakter och platser, har därför vår andra frågeställning besvarats, som handlar om 

vilka gemensamma mönster vi kan hitta i barns fria lek på de två förskolegårdarna. 
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8 Diskussion 
 

8.1 Resultatdiskussion 

 
8.1.1 Variationer på förskolegårdarna 

I resultatet framkommer det att förskollärarna på båda förskolorna menar att det finns 

variationer i miljön på förskolegårdarna. De beskriver vidare att barnen kan välja olika 

platser att vara på samt att det finns ett erbjudande av artefakter på förskolegården. 

Engdahl (2014), Yurtserver (2014) och Änggård (2011) lägger också vikt vid att det ska 

finnas olika erbjudande på en förskolegård, eftersom barn har olika behov i förhållande 

till intresse och ålder. Som Kroeker (2017) Björklid (2005a) och Mårtensson (2004) 

menar, är det även viktigt att beakta så att inte förskolegården uppfattas som rörig, då 

gården ska vara inbjudande för barnen. Därmed kan vi tolka att förskolegården ska 

innehålla stora variationer och erbjudanden, men att förskolegården även bör präglas av 

väl utvalda artefakter som främjar barns fria lek. Det är något som inte lyfts i resultatet, 

men det är ändå en viktig del i utvecklandet av utomhusmiljön, då det i resultatet 

framkommer att stora variationer är en god förutsättning på en förskolegård.  

 
8.1.2 Vattnets åtkomlighet 

I undersökningen kommer vi fram till att barnen på förskolegård 2 berättar om vart de 

kan hämta vatten. Förskollärarna på förskolegård 2 beskriver både bäcken och 

vattentunnan som en tillgång till barns fria lek. Under observationerna förstärks även 

barnens fria lek med vatten när ett flertal vattenlekar uppstår på förskolegård 2. I 

Yurtservers (2014) studie framkommer det dock att behovet av att leka med sand och 

vatten finns bland de yngre barnen. Här kan vi fråga oss vad Yurtserver menar med 

yngre barn. I vårt resultat kan vi se att vatten används på ett meningsfullt sätt, då de med 

hjälp av vattnet skapar mening i sina lekar. Det Yurtserver syftar på skulle kunna vara 

att yngre barn använder vatten i sina lekar på ett annat sätt än vad de äldre barnen gör i 

våra observationer.  

 

Tillgängligheten av vatten på förskolegård 1 var istället en begränsning, då en av 

förskollärarna beskriver att hen gärna skulle vilja ha en vattentunna med pip på gården. 

Vi kan även se under observationerna, att barnen på förskolegård 1 inte har tillgång till 

en större mängd vatten. Berkhuizen (2014) och Kroeker (2017) beskriver risken att om 

utomhusmiljön inte förändras, kan det påverka barns lek. Det är något som vi kan tolka 

inträffar, då barns fria lek med vatten begränsas på grund utav att vattenresurserna på 

gården är få. Mårtensson (2004) och Änggård (2012) nämner olika förklaringar om 

varför gården inte alltid förändras i den riktning pedagogerna önskar. Enligt Mårtensson 

skulle en förklaring kunna vara att kommunen har det stora ansvaret för gården, medan 

Änggård lyfter problematiken om att pedagoger måste tänka på barns säkerhet i 

utvecklandet av förskolegården. Vi kan tolka det som att en vattentunna inte har 

införskaffats på förskolegård 1 på grund utav att förskolan måste följa vissa riktlinjer 

vad gällande säkerhet och ekonomi. Det kan därför leda till att vidareutveckling av 

förskolegården avtar. 
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8.1.3 Miljöernas och artefakternas betydelse 

I vårt resultat berättar förskollärarna om de olika platserna utifrån sina perspektiv på 

förskolegårdarna. Vi kan se i observationerna att barnen omvandlar platser och 

artefakter till det som har betydelse och mening för dem. Enligt Mårtensson (2004) kan 

barn och pedagoger se gården från olika perspektiv och därmed få olika uppfattningar. 

Änggård (2012) menar att barn skapar platser som är av värde för dem. Det kan vi 

sammankoppla till vårt resultat, då barnen skapar och omvandlar en plats eller artefakt 

utifrån sina lekar, exempelvis när barn på förskolegård 1 leker att klätterställningen blir 

en båt. När barnen leker att klätterställningen blir en båt kan vi även se att turtagning 

och samförstånd sker, som Jensen och Harvard (2009) beskriver är olika typer av 

leksignaler. Om samförståndet mellan dessa barn inte hade fungerat hade troligtvis inte 

denna leken uppstått.  

 

Att både trafiken och skogen ses som möjligheter i resultatet är något att lägga vikt vid. 

Björklid (2005b) menar att leken påverkas av hur utemiljön ser ut både innanför och 

utanför förskolegården, då trafiken och skogen fungerar som inspirerade miljöer i barns 

fria lek. På så sätt kan vi synliggöra att barns fria lek kan påverkas både av det som sker 

utanför förskolegården men även vad förskolegården i sig erbjuder. 

 
8.1.4 Naturmaterialets olika funktioner 

I resultatet framkommer det som vi beskrivit ovan, att skogen på förskolegård 2 

inbjuder barnen till olika sorters lekar. Både förskollärarna och barnen berättar om olika 

möjligheter som finns i skogen. I observationerna kan vi se att barnen använder sig av 

naturmaterial i sina lekar, exempelvis stenar, pinnar och träd. Änggård (2011), Berg 

(2011) och Kiewra & Veselack (2016) beskriver att naturmaterial kan ses som en leksak 

med olika funktioner. Det kan vi synliggöra i våra observationer, när barnen leker 

skogshuggare med hjälp av grenar och pinnar.  

 

Kiewra & Veselack (2016) beskriver risken om att leka med tillverkade leksaker och att 

det kan hämma barns kreativitet och fantasi. I våra observationer på förskolegård 2 kan 

vi dock se att de tillverkade materialen och naturmaterialen tillsammans bidrar till att 

barns lek kan utvecklas, eftersom de använder en hink med vatten i för att samla stenar 

som är deras grodyngel. Vi tolkar det som att de tillverkade materialet och 

naturmaterialen samverkar till att leken ska få möjlighet att fortgå. Om de inte hade haft 

möjlighet att samla stenarna i något, skulle leken troligtvis inte utvecklats i den riktning 

som den gjorde.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Metoderna som genomfördes var observationer och intervjuer med barn och 

förskollärare. På grund av att vi valde olika metoder samlades mycket data in från tre 

olika perspektiv. Om vi hade valt att ta bort en av våra metoder, eller använda oss av en 

annan metod, hade vårt resultat antagligen sett annorlunda ut. Detta eftersom ett 

perspektiv hade försvunnit eller att vi eventuellt hade fått kortfattade svar via 

exempelvis ett metodval som enkät. Andra metoder var därmed inte lämpliga för vår 

studie, då vi utefter våra frågeställningar behövde metoder som gav kvalitativa svar.  

 

När vi valde att intervjua både barn och förskollärare, kunde vi därmed se olika 

perspektiv om hur de upplevde att förskolegården var i relation till barns fria lek. Det 

menar även Mårtensson (2004) är av vikt, att kunna se saker från olika perspektiv. 

Därför valde vi utöver förskollärarintervjuer, att även använda oss av barnintervjuer då 

vi ville försöka närma oss barns perspektiv, för att få en förståelse om barns tankar och 
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intresse om förskolegården.I resultatet kan vi presentera våra berörda ämnesområden 

utifrån både barns perspektiv samt förskollärares perspektiv och de berörda 

ämnesområdena förstärktes även med hjälp av observationerna. På grund utav flera 

olika perspektiv samt att resultatet varieras med citat och referat framkommer resultatet 

på ett trovärdigt sätt. Om vi endast hade valt att intervjua barn samt observera men inte 

intervjuat förskollärare, hade en del viktig information troligtvis utelämnats. Med hjälp 

utav förskollärares perspektiv kan vi därmed få en annan synvinkel, vilket gör att vi kan 

få en bredare förståelse om varför saker och ting ser ut som det gör. Ett exempel på 

detta är när en förskollärare på förskolegård 2 beskriver att de måste avgränsa gården på 

grund utav säkerhetsskäl, för att pedagogerna ska kunna få en överblick på alla barn på 

förskolegården. Vi kan då få en förståelse om varför barnen under observationerna 

tillsammans fick välja vilken del av gården de skulle leka på. Här kan vi därmed se att 

barn och pedagoger, som Änggård (2012) menar, väljer ut platser för olika ändamål. För 

pedagogerna spelar barns säkerhet roll, och för barnen är platsens erbjudande viktig.  

 

Avslutningsvis ger metodvalen både för- och nackdelar i resultatet. Samtidigt som 

trovärdigheten går att bekräfta, sviktar den även på andra ställen. Då vi exempelvis 

visste att tiden var knapp, kunde vi inte observera vid så många tillfällen som vi från 

början hade önskat. Vi hade även kunnat få möjlighet att få in fler svar från 

barnintervjuerna om vi hade haft tiden till att intervjua fler barn, därmed hade 

undersökningen kunnat bli mer trovärdig. Om vi hade valt att intervjua hela arbetslaget 

som hade ansvaret för barngruppen vi observerade och intervjuade, hade vi kunnat få in 

fler perspektiv från personalen. Det hade gjort att trovärdigheten ökats, då fler 

perspektiv hade synliggjorts. Intervjuerna hade eventuellt inte omfattat lika många 

frågor om förskolegården, då transkriberingen skulle ha tagit för lång tid inom ramen 

för detta arbete.  

 

8.3 Förslag på framtida forskning  

Under arbetets gång har vi fått flera idéer, eftersom vår insamlade data var stor och 

väckte många tankar. Ett perspektiv som hade varit spännande att lyfta utifrån vårt 

resultat är förskolechefers syn på förskolegårdens utformning i relation till barns fria 

lek, för att få en mer övergripande blick om varför förskolegården ser ut som den gör. 

Exempelvis vad förskolechefer upplever för möjligheter och begränsningar i 

utvecklingsarbetet av förskolegården.  

 

Vi har även fått en tanke om att förskolegårdens utformning och vad den erbjuder för 

artefakter, inte alltid behöver innebära att gården är meningsfull utifrån ett barns 

perspektiv. Därför skulle en mätskala kunna utformas där den som undersöker skulle 

kunna pricka av i en tabell hur många gånger en plats besöks, samt hur många gånger en 

artefakt används under en tidsperiod. I denna tabell skulle det även finnas utrymme för 

att skriva ned hur länge platsen och artefakten används samt vad för lekar som uppstår. 

Detta skulle bli en kvantitativ och kvalitativ metod då en mätskala och observationer 

skulle användas till undersökningen. Att undersöka detta genom en mätskala under en 

viss period, skulle då kunna visa om förskolegården uppfyller barns olika behov 

relaterat till deras fria lek. Alltså bara för att vi kan se att det finns en sandlåda, behöver 

det inte betyda att barn använder den. Kanske behövs det vissa artefakter till sandlådan 

som gör att barn kommer känna att sandlådan är en meningsfull plats.  
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8.4 Professions relevanta konsekvenser 

Resultatet om de begränsningar vi fått fram är begränsningar som vi kan tänkas stöta på 

själva under vårt yrke. Att det exempelvis saknas skog eller att gården är stor och måste 

avgränsas på grund av personalresurser. Med detta sagt är begränsningar i vårt yrke 

något som kommer att finnas, men det gäller då att arbeta runt detta och försöka se 

möjligheter i det omöjliga, exempelvis att undersöka om det skulle finnas någon 

möjlighet att köpa in elcyklar till förskolan för att lättare kunna ta sig till en skog med 

barnen. Detta hade antagligen gjort att känslan av att inte ha tillgång till skog i närheten 

av förskolegården hade förändrats. 

 

Då pedagogens uppgift är att försöka närma sig barns perspektiv bör förskolans 

verksamhet präglas av en god balans mellan den fria leken och styrda aktiviteter, för att 

tillgodose barns behov, utveckling och lärande. Därmed vill vi således lyfta betydelsen 

av barns perspektiv angående barns utevistelse på förskolegården. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Ritningar på förskolegårdarna 

 

Förskolegård 1 

 

 
 

 

Förklaringar på redskap och platser: 

 

B – Buss  Grön – Gräs  

F – Förråd  Gul – Sand  

G – Grävskopa Ljusbrun – Grus  

L – Lekstuga  Ljuslila – Terrass  

M – Musikhörna Mörkbrun – Bänk  

P - Pool   Mörklila – Förskola  

S – Sandlåda  Orange – Rutschkana  

Sp – Spis  Rosa – Plantering  

T – Biltvätt  Röd – Hus  

Ta – Tankstation Svart – Asfalt  

V – vattenhörna  

X – Gungor  

 

 

 



  
 

II 

 

Förskolegård 2 

 

 
 

 

Förklaringar på redskap och platser: 

 

B:1 – Båt  Svart – Asfalt     

B:2 – Borg  Brun – Barrmark  

B:3 – Bro  Ljusblå – Förskola          

C – Cykelväg                     Grå – Grus  

F – Förråd  Ljusgrön – Gräs  

G – Grind  Orange – Plattor  

K – Koja  Gul – Sand  

L – Låda  Randig – Sten  

P – Parkering Mörkgrön – Skog  

R – Rutschkana  

S – Sandlåda     

V:1 – Vattentunna  

V:2 – Vattenbana  

X – Gungor   

*  – Trähäst      



  
 

III 

 
Bilaga 2 – Missiv 

 

Anhållan om samtycke för att ert barn får delta i en barnintervju samt observationer i 

barngrupp inom ramen för kursen självständigt arbete i förskolepedagogiskt område vid 

Linnéuniversitetet. Denna undersökning är frivillig att delta i.  

 

Till vårdnadshavare för  ___________________________________________ 

 

Hej! 

Vårt namn är Evelina Johansson och Ester Sjögren och vi utbildar oss till förskollärare 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vårt självständiga arbete handlar om utomhusmiljön på 

förskolan. I vår studie vill vi därmed ta reda på hur utomhusmiljön påverkar barns fria 

lek. Vi kommer observera när barnen leker ute på förskolegården, vi kommer även att 

intervjua barnen kring vad de tycker om deras förskolegård. Även om du som 

vårdnadshavare samtycker och skriver under denna blankett, kommer vi efter ert 

eventuella godkännande också fråga barnet om han/hon vill vara med i undersökningen. 

Vi kommer inte tvinga något barn att delta, utan det är på barnens villkor 

undersökningen sker.  

 

Observationerna på förskolegården kommer endast att antecknas med papper och penna. 

Barnintervjuerna kommer dock att spelas in med ljudupptagning, vi kommer även 

anteckna det barnen säger för att kunna analysera och bearbeta detta till vår studie. 

Vi kommer i vårt arbete använda oss av fiktiva namn för att inte röja det enskilda 

barnets identitet. Materialet kommer endast att användas inom ramen för detta arbete. 

De som tar del av vårt arbete kommer inte heller veta vilken förskola undersökningen 

har gjorts på. Vår examinator kommer få tillgång till vårt material, detta är för att 

bedömning ska kunna ske. När bedömningen har gjorts kommer all insamlad material 

kasseras. 

 

Vad vi behöver från er är att ni som barnets vårdnadshavare ger ert samtycke och 

skriver under detta brev och så snart som möjligt lämnar det på förskolan. Ansvarig 

förskollärare kan sedan vidarebefordra detta till mig. 

 

Samtycke för _________________________________________________ 

☐ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

☐ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

Datum: 

 

_____________________________       _____________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift                        Vårdnadshavares underskrift 

 



  
 

IV 

 

Bilaga 3 - Observationsschema  

 

Förskola: Antal: Datum: Väder: 

Säger: Gör: Plats:  Tid: 

 

Förklaring för observationsschemat 

Vi kommer under observationen i det stora hela titta på vart barnen befinner sig, hur 

många barn som befinner sig där samt vad de leker och säger på platsen. 

Överblick innan vi påbörja observationen:  

Förskola: Vilken förskola vi befinner oss på. 

Antal: Hur många barn det är ute på förskolegården. 

Datum/tid: Vilket datum det är samt tidpunkten när barnen går ut och observationen 

påbörjas. 

Väder: Vad det är för väder under utevistelsen.  

 

Under observationen: 

Säger: Vi kommer skriva ner det barnen säger när de leker. Vi kommer inte skriva ner 

allt vad barnen säger utan endast de som är relevant för att vi ska förstå vad leken 

handlar om. Detta är för att ge stöd till oss när vi sedan ska sammanställa allt sen. 

Gör: Vi kommer titta på vad barnen gör ute på förskolegården, för att sedan analysera 

om det finns skillnader och likheter i barnens lek mönster på de olika förskolegårdarna. 

Exempelvis när de spelar fotboll, leker “mamma, pappa och barn”, cyklar eller gräver i 

sandlådan. Vi kommer inte observera när pedagogerna styr upp någon aktivitet på 

gården då vi endast kommer observera på när barnen på eget initiativ  kommer på en 

lek. Vi kommer inte heller observera nät barnen är mellan något initiativ till att påbörja 

lek, exempelvis när de sitter och tittar eller går runt och inte vet vad de ska göra.  

Plats: Vilken plats på gården barnen befinner sig på. 

Tid: Vilken tid barnen befinner sig på en viss plats. 



  
 

V 

 

Bilaga 4 – Barnintervjuer 

 

Förskolegårdens erbjudande: 

Fråga 1. Berätta om hur förskolegården ser ut? 

Fråga 2. Vad kan man göra ute på förskolegården? 

Fråga 3. Vilka leksaker tycker ni om att leka med? 

 

Barnens lek på förskolegården: 

Fråga 4. Vad tycker ni om att göra ute på gården? 

Fråga 5. Vad brukar ni barn leka ute på förskolegården? 

Fråga 6. Vad brukar era kompisar leka ute på förskolegården? 

Fråga 7. Vilken årstid tycker ni om när ni ska leka ute på förskolegården? Varför tycker 

ni så? 

Fråga 8. Vilken del av gården tycker ni om att leka i? 

 

Förändring av förskolegården: 

Fråga 9. Vad är det som är bra med er förskolegård?  

Fråga 10. Är det något ni skulle vilja ha på gården som inte finns där just nu? Om ja, 

vad? 

Fråga 11. Hur skulle gården se ut om ni fick bestämma? 

Fråga 12. Finns det något som ni inte kan leka på förskolegården? Om ja, vad? 

 

Fråga i relation till observationerna på förskolegård 1 

Fråga 13: När ni ska gräva i sanden, vilken plats brukar ni välja att gå till då? Varför 

väljer ni just denna platsen?  

 

Fråga i relation till observationerna på förskolegård 2 

Fråga 13: Vad gör ni om vattnet tar slut i tunnan och i bäcken?  

 

 

 

 



  
 

VI 

 
Bilaga 5 - Förskollärarintervjuer  

 

Bakgrundsfakta: 

Fråga 1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Fråga 2. Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Fråga 3. Hur har förskolegården förändrats under den tiden du har arbetat här? 

 

Förskolegårdens utseende: 

Fråga 4. Berätta om hur förskolegården ser ut? 

Fråga 5. Vad tycker du om er förskolegård? 

Om bra, vad är det som gör den bra? Om dålig, vad är det som gör den dålig? 

Fråga 6. Hur skulle förskolegården se ut om du fick bestämma? - Skulle du vilja byta 

plats eller ta bort/lägga till något på förskolegården? 

Fråga 7. Vad anser du om förskolegårdens utformning i relation till barns fria lek?  

 

Förskollärarnas inverkan på förskolegården:  

Fråga 8. Vad har ni för möjligheter till att påverka förskolegården? 

Fråga 9. Hur fördelar ni tidsmässigt upp arbetet på inomhusmiljön  och 

utomhusmiljön? Varför är det så?  

 

Barns vistelse på förskolegården 

Fråga 10. Vilken årstid kan du se barnen utnyttja förskolegården mest? 

Fråga 11. Vad brukar barnen leka ute på förskolegården? 

Fråga 12. Hur mycket tid spenderar ni på förskolegården dagligen? - Varför? 

 

Frågor i relation till observationerna på förskolegård 1 

Fråga 13. Under tiden som vi har observerat, har vi märkt att barnen väljer att vara på 

asfaltsvägen bredvid bussen och planteringen, även fast där är minst plats. De väljer 

exempelvis att måla med gatukritorna där istället för på asfaltsplätten vid biltvätten och 

tankstationen. Varför tror ni att det är så? 

Fråga 14. Många barn väljer att gräva i sanden vid rutschkanan istället för i sandlådan. 

Varför tror ni det är så?  

Fråga 15. Hur kommer det sig att ni väljer att inte öppna upp lekstugan eller ibland 

endast öppna för att ta ut exempelvis dockvagnar och sedan låsa igen?  

 

Frågor i relation till observationerna på förskolegård 2 

Fråga 13. Under observationerna har vi märkt att barnen använder sig mycket av vatten 

i sina lek, både på gården och i skogen. Hur förhåller ni er om vattnet tar slut både i 

bäcken och i tunnan, exempelvis under en varm sommarperiod. Ger ni vatten till barnen 

eller är det stopp med vattnet den dagen då? 

Fråga 14: Hur fördelar ni upp er mellan de olika gårdarna under en utevistelse? 

 


