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Då barn leker utvecklas deras motoriska, fysiska och sociala färdigheter. Att barn har möjlighet och tillräcklig 

plats att leka är därför viktigt för deras utveckling. Ett sätt för barn att komma i kontakt med större och varierande 

utemiljöer är via mobila förskolor, ett koncept där barnen åker ut med en förskolebuss varje dag för att besöka 

olika platser där de sedan har dagens aktiviteter. I denna studie följdes en sådan förskolebuss med syfte att 

undersöka barnens lek på en mobil förskoleavdelning. Speciellt undersöktes om, och i så fall hur, leken påverkades 

av de olika fysiska miljöerna som barnen erbjöds genom förskoleformen. De frågeställningar som formulerades 

var: Vilka inspirationskällor finns till olika lekar? Hur leker barnen på förskolan? och På vilka sätt påverkas leken 

av de omgivande miljöerna?. Genom litteraturstudie av tidigare forskning, observationer, fältanteckningar och 

intervjuer framkom att barnens lek på den mobila förskolan var mycket varierad och påverkades delvis av de 

platser som besöktes. Hur mycket platsen påverkade leken berodde på platsens utformning och vad den erbjöd 

barnen. Ibland blev leken mycket styrd av platsen, exempelvis i bussen och rörelserna blev begränsade, medan 

vissa lekar uppstod på flera olika platser och verkade inte begränsas av den fysiska miljön.  
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1. INLEDNING 

 

Jag minns när jag som barn lekte i skogen och en fantasivärld trängde fram bland de mossiga stenarna och 

fallna löven. Den gamla fallna stocken blev en spång över en flod av lava, det stora stenblocket var ett troll 

som vi matade med mossa och småsten. Den som lyckades klättra upp på trollets rygg var riktigt modig, 

det var brant och jag kunde bara göra det om någon hjälpte mig. (Författarens egna minnen) 

 

Genom att leka utvecklar barn bland annat sociala, motoriska och fysiska färdigheter. I 

leken får barnen inte bara öva på att uttrycka känslor och spontanitet utan även att lära sig 

hantera olika typer av situationer som uppstår (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). Leken kan ske var 

som helst, men barnens fysiska aktivitet ökar utomhus då barnen får möjlighet att testa fysiska 

och psykiska gränser (Boverket, 2015). Varierande utomhusmiljöer och utrymme att röra sig 

fritt är alltså viktigt för barnens utveckling. För att tillgodose barnens behov av att leka krävs 

tillräckligt stor yta och om ytan är mindre finns risk att barnens lek och sociala interaktion inte 

utvecklas på ett sätt som tillfredsställer deras behov (Boverket, 2018a). En nationell 

kartläggning framtagen av Boverket visar på att skolbarns tillgång till yta utomhus minskat över 

tid (Boverket 2018b), dessutom har flera artiklar skrivits om ämnet: ”Fler barn på mindre yta” 

(Tonström m.fl., 2017), ”Förskolegårdarna krymper i nya stadsdelar” (Dagens Nyheter, 2018). 

Heurlin-Norinder menar även i sin doktorsavhandling att barn utgör en av de samhällsgrupper 

vars närmiljö ofta prioriteras ner när ytan i en stad blir en bristvara (Heurlin-Norinder, 2005). 

Ett sätt för barn att i vardagen komma i kontakt med varierade och stora grönytor kan vara 

genom så kallade mobila förskolor, ett koncept där förskoleverksamheten helt eller delvis sker 

med hjälp av en förskolebuss som tar barnen till olika resmål där de sedan har sina 

dagsaktiviteter. Resmålen varierar mycket och kan vara allt från naturreservat till anlagda 

lekplatser och museum. Det är just en sådan mobil förskoleavdelning jag i denna studie har följt 

med för att observera barnens lek på de olika platserna som besökts. Den mobila förskolan 

erbjuder grönytor med olika topologi och utformning för barn att leka på, och dessutom menar 

initiativtagare att den pedagogiska verksamheten gynnas då förskolan erbjuder fler 

lärandemiljöer än traditionella förskolor. Barn i denna typ av verksamhet kan alltså aktiveras 

och utvecklas med hjälp av upplevelser utanför den ordinarie skolgården (Gustafsson m.fl., 

2017).  

Den första mobila förskolan startade 2006 som lösning på rådande platsbrist på ordinarie 

förskolor samtidigt som detta gav barnen tillgång till varierande utomhusmiljöer (Gustafsson 

& van der Brugt, 2015). Till en början visade föräldrar och pedagoger en hel del skepsis till 

konceptet men de senaste åren har förskoleformen blivit allt mer populär och idag finns 42 

mobila förskolor i 14 olika kommuner (Gustafsson m.fl., 2017). Växande popularitet bland 

föräldrar och en expansiv verksamhet ökar vikten av förståelse för hur denna typ av 

förskoleverksamhet faktiskt påverkar barnen. 

Idag finns det en mängd forskning om barns beteende, interaktioner och lekar kopplade till 

de traditionella förskolgårdarnas grönytor (jmf tex Mårtensson, 2004; Nekane m.fl., 2017; 

Olwig & Gulløv, 2003), dock finns hittills inte konsekvent forskning gällande mobila förskolor 

och barnens lek där (Gustafsson m.fl., 2017). Denna studie ämnar därför att undersöka barns 

lek på en mobil förskola samt hur dessa lekar kan kopplas till de platser som besöks. 
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Avsaknaden av genomgående tidigare forskning inom området gör att jag tror att detta arbete 

kan bidra med empiriskt material om barnens lek i den mobila förskolan, vilket senare skulle 

kunna ingå i större jämförande studier om skillnader och likheter mellan lek och rörelse på 

traditionella förskolegårdar kontra mobila verksamheter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka barns lek på en mobil förskoleavdelning. Speciellt 

undersöks om, och i så fall hur, leken påverkas av de olika fysiska miljöerna som barnen erbjuds 

genom denna förskoleform. De frågeställningar som formulerats för att uppnå syftet är: 

 

❖ Hur leker barnen på förskolan? 

❖ Vilka inspirationskällor finns till olika lekar? 

❖ På vilka sätt påverkas leken av de omgivande miljöerna? 

 

Detta arbete inleds med en genomgång av tidigare forskning och litteratur i ämnet för att 

få en solid grund till studien. Därefter beskrivs den använda metoden för att samla in empiriskt 

material och sedan presenteras de resultat som framkommit under studiens gång. Slutligen 

sammanfattas det som framkommit under fält- och efterarbete vilket därefter analyseras för att 

ge svar på de tre ovan nämnda frågeställningarna.  

 

2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I följande avsnitt görs en genomgång av teorier och tidigare forskning som legat till grund för 

studien. Först behandlas forskning om synsätt på platser och platser kopplat till barn, och 

därefter presenteras tidigare forskning om barns lek. Båda dessa delar är av vikt för att ge en 

stabil utgångspunkt för kommande analys. 

 

2.1 Platser och fysisk miljö   

Vad skiljer en plats från en åker, en gata eller ett vardagsrum? Enligt Cresswell (2014) är svaret 

på den frågan att en plats kan tilldelas attributet ”meningsfullt”. Han tar hjälp av den politiska 

geografen John Agnews för att beskriva hur en plats kan vara meningsfull: platsen måste ha 

geografiska koordinater, platsen måste medföra möjlighet till sociala relationer och händelser, 

samt att människor måste ha subjektiv och emotionell anknytning till platsen (Cresswell, 2014). 

Begreppet plats i förhållande till barn kan anses tvådelat eftersom detta kan referera både till 

platser som är skapade för barn av vuxna, och platser som barn skapar själva (Olwig & Gulløv, 

2003). Rasmussen (2004) har i sin tur undersökt platser för barn skapade av vuxna i relation till 

vilka platser som barnen själva anser meningsfulla. Dessa kan enligt författaren sammanfalla, 

men de behöver nödvändigtvis inte alltid gör det. Barnen i hennes studie refererade både till 

lekplatser med gungor och rutschkanor, men även till informella platser som vuxna inte ens 

lade märke till. Dessa två typer av platser benämns av Rasmussen som platser för barn (eng. 

places for children) respektive barns platser (eng. children’s places) (Rasmussen, 2004).  
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Enligt Cele (2007) kan forskning om platser och hur de upplevs vara knepigt då olika 

omständigheter spelar in på hur en individ uppfattar en plats. Ofta kan det vara lättare att sätta 

ord på platsens utseende som exempelvis ”fin” eller ”lummig” än andra, mer komplexa faktorer 

som också spelar in på hur en individ uppfattar platsen. Vissa aspekter av upplevelsen eller 

känslor om platsen kan därigenom förbigås av en forskare. Platsforskningen kan alltså bli ytlig 

eftersom det är svårt att kommunicera allt vad en personen känner för en plats. Barn tillhör en 

grupp som är extra utelämnade till platsen de befinner sig på, detta eftersom de har begränsade 

möjligheter att ta sig därifrån. Barnen använder alla sina sinnen för att lära känna platsen och 

genom leken minskar avståndet mellan den fysiska och psykiska världen. Eftersom barnens 

tankar och den fysiska platsen inte är helt åtskilda är det av extra vikt att inte enbart undersöka 

den fysiska miljön utan även hur denna miljö laddas med känslor och mening för barnen (Cele, 

2007). 

Ett sätt att undersöka olika platser introducerades år 1979 av Gibson, han använde då 

begreppet affordance, vilket svenska kan översättas till erbjudande (Gibson, 1979). Med detta 

menas att människor bedömer och värdesätter föremål i miljön utifrån vad de har att erbjuda. 

Till exempel kan en fallen stock utgöra en utmärkt möjlighet till balansövningar eller en sittplats 

(Änggård, 2015). Heft (1988) använde i sin tur begreppet i en sammanställning av olika platsers 

erbjudanden. Han skapade en taxonomi för att strukturera upp sättet arbeta med barn och 

miljöns erbjudanden: klättra på, hoppa på/av, gå på, sitta på, springa på, rida på, hoppa över, 

gömma sig i, gömma sig bakom och gunga på. Denna indelning menar Heft kan vara värdefull 

vid forskning om olika miljöers användning (Heft, 1998). Det är denna indelning jag tar till 

hjälp i fältanteckningarna i denna studie för att undersöka hur barnen leker på platsen. 

 

2.2 Barns lek  

Oavsett kön, etnicitet, ålder eller religion är lek en stor del i alla barns liv. Leken utvecklar inte 

bara social kompetens utan även språk, intellekt, kreativitet, känslor och känslouttryck, 

motorik, erfarenheter, sinnen och kunskap hos barnen (Granberg, 2004). Lek kan beskrivas som 

barnens egna domän där de själva kan påverka skeenden och utveckling. Enligt Sandberg 

(2008) ingår ofta ord som spontan, självvald, lustfylld och inte målstyrd när begreppet lek 

diskuteras. I denna studie kommer begreppet lek betraktas som barnens självvalda och 

lustfyllda aktiviteter. 

Skolverkets läroplan kopplar ihop lek med utveckling. Läroplanen betonar vikten av en 

trygg miljö för barnen att leka i samtidigt som det är viktigt att omgivningen utmanar barnen 

och inspirerar till olika typer av lekar och aktiviteter. Dessutom är det relevant att väcka barnens 

lust för att upptäcka och utforska sina omgivningar. Utöver detta är det av stor betydelse att 

erbjuda utrymme för barns egna uppfinningsrikedom och kreativitet. För att möjliggöra detta 

krävs möjligheter för barnen att leka utomhus i både planerad miljö och naturmiljö (Skolverket, 

2018). 

Många menar att lek sker otvingat och att barnen leker för lekens skull. Detta betyder att 

det är lekprocessen som är målet och inte någon eventuell slutprodukt (jmf exempelvis 

Granberg, 2004; Löfdahl, 2002). I sin avhandling refererar Löfdahl (2002) till Sawyer som 

menar att leken har tydliga referensramar som dock inte är fasta. Detta betyder att 

referensramarna kan ändras enligt barnens improvisation och kreativa process. Inom ramen 
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finns utrymme för ett visst flöde av interaktioner och handlingar, dock är detta flöde inte 

förutbestämt utan kan ändras under tidens gång. Hon menar att barnen på så sätt hela tiden har 

möjlighet att påverka lekens framväxt, men att leken måste hänga ihop (Löfdahl, 2002). Leken 

kan förändras snabbt, ändra innehåll, skifta igenom och sedan återgå till den lekaktivitet som 

barnen ägnade sig åt tidigare. För en betraktare kan detta se ut som en blandning mellan ordning 

och kaos. Detta flöde mellan olika aktiviteter utan en tydlig början och ett tydligt slut gör att 

det ibland kan vara svårt att urskilja och avskärma olika leksituationer (Cele, 2006).  

Granberg å sin sida menar att barnens lek är flow, något som andra forskare kallar djup lek 

(Granberg, 2004; Mårtensson, 2004). Begreppet myntades av Mihaly Csikszentmihalyi redan 

1975 och enligt Nationalencyklpedin är flow (sv. flöde) ett sinnestillstånd där en person i 

samband med utförandet av en viss aktivitet känner sig fullständigt absorberad 

(Csikszentmihalyi, 2014; Nationalencyklopedin, 2018,s. 1). Barnen hamnar i ett tillstånd 

bortom tid och rum, de sjunker helt in i leken och hör exempelvis inte när de vuxna ropar att de 

ska samlas (Granberg, 2004).  

Det är svårt att prata om barns lek utan att nämna begreppen leksaker och lekredskap. 

Vad som avgör huruvida ett objekt är en leksak eller inte beror på hur objektet används av 

barnet. Tecken på att ett objekt är en leksak är att det besitter möjligheten att transformeras och 

bli något annat eller om objektet dras in i leken (Hangaard Rasmussen, 2001). På liknande sätt 

menar Granberg (2004) att leksaken kommer till liv först i kontakt med barnets händer. Hon 

påpekar även att barn ofta använder leksaker på sätt som inte är tänkta från början. En möjlig 

definition av leksak kan vara ett föremål som barn leker med, enligt denna definition är en pinne 

lika mycket leksak som en plastbil köpt i leksaksaffären. Hangaard Rasmussen skiljer även på 

leksaker och lekredskap. Han menar att lekredskap är stationära, större föremål förankrade i 

maken, exempel på detta är gungor och rutschkanor. Vidare engagerar lekredskap hela kroppen 

till skillnad från leksaken som snarare vänder sig till barnens händer (Hangaard Rasmussen, 

2001).   

Att sätta krav på vad en lek måste innehålla för att få kallas ”lek” kan vara svårt. Kanske 

blir kraven för snäva vilket kan medföra att vissa lekar inte passar in i definitionen (Sandberg, 

2008). Dessutom kan det även vara svårt att förstå om aktiviteten som pågår är en lek. 

Exempelvis om barnen börjar bråka och slåss kan det vara på skoj (skojbråk, vilket skulle 

klassas som lek) eller på allvar (som inte skulle klassas som lek).  

Många har i forskningssyfte delat in lek i olika kategorier, en av dessa är Rubin (2001) som 

modifierar kategoriseringar gjorda av tidigare forskare, bland annat Piaget år 1962. Piaget 

kategoriserade olika typer av lek som funktionslek, konstruktionslek, dramatisk lek och regellek 

(egen översättning). Rubin använder dessa i kombination med andra lekar och inför därefter 

vad han anser vara ”icke-lek”, alltså aktiviteter som enligt honom inte bör räknas som lek 

(Rubin, 2001). I denna studie modifieras Rubins kategorisering av lek då den är en aning snäv 

för att innefatta alla de aktiviteter som betraktas som ”lek” i denna studie (se tabell 1 nedan).  
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Kategorinamn Beskrivning 

Funktionell lek Rörelse enbart för njutningens skull. Till exempel springa 

utan direkt anledning, klättra på en sten eller hjula. 

 

Konstruktionslek Lek genom tillverkning, till exempel att bygga en koja 

eller ett torn av pinnar. 

 

Utforskande lek Barnen utforskar olika platser eller omgivande miljöer för 

nöjes skull. 

 

Imitationslek (låssaslek) Barnet tar på sig en roll av något, till exempel genom att 

låtsas vara en vuxen som handlar mat, en superhjälte eller 

ett djur.  

 

Regellekar Lekar med tydliga regler, bryts dessa regler blir andra 

medverkande i leken arga och barnet som bryter reglerna 

kan anklagas för fusk. 

 

Bråklekar Lekar där barnen slåss eller bråkar på skoj. 

 

Pratlekar Barnen leker genom ord, ramsor eller sång. Exempelvis då 

de skojar med varandra eller leker associationslekar. 

 

Vuxenledda lekar Lekar ledda av vuxna personer. 

 

 

Tabell 1. Kategorisering av olika lekar (Rubin, 2001)1 

 

Värt att notera är att samma lek kan hamna under olika kategorier, alternativt att andra lekar 

utvecklas från den första leken. Till exempel kan en lek där barnen är superhjältar som slåss 

mot de onda vara både en rollek och en bråklek samtidigt. 

Att notera barnens aktivitetsnivå är en intressant aspekt vid undersökning av olika lekar. 

Children’s Activity Rating Scale (CARS) är en tidsdiskret metod för att analysera barns aktivitet 

där aktiviteten noteras med hjälp av en siffra som motsvarar en viss grad av aktivitet. 

Exempelvis motsvarar siffran 1 att barnet är stationärt och utan större rörelser (sitta eller ligga) 

och 5 motsvarar snabb och ansträngande rörelse (Durant m.fl, 1993). Denna metod användes i 

studien för att notera barnens aktivitetsnivå. 

 

 

 

1 Modifierad av författare 
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3. METOD 

 

I detta avsnitt presenteras olika metoder som använts i studien. Först görs en beskrivning av hur 

insamlingen av empiriskt material gått till och därefter kommer en genomgång av hur materialet 

har analyserats. Dessutom förs en metoddiskussion där konsekvenser av den valda metoden tas 

upp och sist beskrivs hur jag förhållit mig etiskt till forskningen med barnen under studiens 

gång. 

 

3.1 Val av mobil förskola 

Mobila förskolor kan vara organiserade på olika sätt. Förskolan kan exempelvis ha hela 

verksamheten på bussen, då lämnar och hämtar föräldrar sina barn på bussen som sedan åker 

iväg med klassen på utflykt hela dagen. Ett annat sätt att organisera förskolan är att ha en 

ordinarie förskola som utgångspunkt där barnen samlas innan och efter dagsutflykten. 

Förskolor vars utgångspunkt är en ordinarie förskola kan antingen åka på utflykt med samma 

klass varje dag, eller så har förskolan ett rullande schema där de altererar mellan olika klasser 

(Gustafsson m.fl., 2017). På grund av individuella skillnader mellan olika barn och deras lek 

var det av vikt för denna studie att samma barn följdes under hela tiden. Förskolan valdes därför 

med kravet att samma klass skulle åka ut varje dag. Åldern på barnen i studien avgjordes av 

barnen som gick på avdelningen, vilka samtliga var mellan fyra och sex år. Det är ofta de äldre 

barnen som går på de mobila avdelningarna då möjlighet till blöjbyte och sovstund är begränsad 

på bussen (Gustafsson m.fl., 2017). Den medverkande förskolan Hamnen2 är centralt belägen 

och är en av fem förskolor med mobil avdelning i den svenska medelstora staden. Dessa 

avdelningar har samarbete med varandra och åker bland annat ut till samma område en dag i 

veckan så att barnen från de olika förskolorna kan umgås och leka med varandra.  

 

3.2 Val av metod 

Då syftet är att undersöka barnens lek används en kvalitativ etnografisk metod i denna studie. 

Detta innebär att forskaren fysiskt går ut bland de han eller hon studerar och observerar eller 

pratar med dem. Att ge sig ut i fält gör det lättare för forskaren att se och förstå värden genom 

studiesubjektens synvinkel (Forskningsstrategier, 2018). Genom att kombinera olika kvalitativa 

metoder kan bredare materialinsamling ske och därigenom bidra till en mer övertygande 

förklaring för hur de använder sig av olika miljöer i leken (Repstad, 2007). Det huvudsakliga 

tillvägagångssättet för att samla empiriskt material var en fältstudie bestående av fyra dagar i 

fält då jag åkte med den mobila förskoleavdelningen och studerade hur barnen lekte. 

Underlaget för studien samlades främst via observationer som dokumenterades med 

fältanteckningar. I fältanteckningarna kombinerades fria anteckningar med ett 

observationsschema för att möjliggöra både frihet och struktur. Fria anteckningar erbjuder 

flexibilitet då oförutsagda händelser kan inkluderas i fältanteckningarna som annars kunde ha 

uteslutits. Dessa anteckningar kan sedan visa sig viktiga för förståelse och slutsatser i senare 

skede av studien. Observationsscheman erbjuder ett strukturerat sätt att undersöka 

 

2 Alla namn i denna studie är fiktiva, se avsnitt 3.4 Etik inom forskningen 
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förutbestämda aspekter av det som studeras. Genom detta skapas kontinuitet i observationerna 

och stabil grund för senare analys. Det finns flera olika sätt att föra observationsscheman, i 

denna studie användes en tidsdiskret metod vilket innebär att förutbestämda faktorer noteras 

med jämna mellanrum. Vid undersökningen noterades antalet medverkande barn, lek, 

aktivitetsgrad, redskap och omgivning då leksituationen ändrades eller så ofta det var möjligt. 

Tanken var från början att observationen varken skulle vara deltagande eller speciellt aktiv då 

jag ville minska risken att påverka barnen i deras lek. Det visade sig dock vara helt onaturligt 

att inte interagera med barnen som ändå blev påverkade av min närvaro, detta gjorde att 

observationen blev mer eller mindre deltagande även om jag försökte hålla mig i utkanten (se 

utförligare beskrivning i Metoddiskussion). 

Enligt Apers (2011) kan en forskare vid inträdet till ett nytt forskningsfält få lite av en 

chock på grund av alla intryck. Han menar att det är av största vikt att anteckna allt som 

forskaren tänker och känner första dagen eftersom det är då en ser och upplever mest eftersom 

denna känsla av chock bleknar efter tid när forskaren sedan allt mer vänjer sig vid fältet. Detta 

faktum togs i beaktande vid insamlingen, dessutom togs fotografier ur olika vinklar på vissa av 

platserna för att i efterhand kunna studera och upptäcka aspekter av den fysiska miljön som 

missades under observationen.  

Intervjuer med pedagogerna användes som komplement till platsobservationerna. Dessa 

intervjuer var av ostrukturerad natur och blev mer som samtal än intervjuer. Förutbestämda 

frågor ställdes sällan utan dialogerna uppkom ofta spontant runt en händelse då jag behövde en 

förklaring till det som skett. Det kunde handla om verksamheten, sammanhanget, en plats eller 

om barnen. Samtalen initierades ibland av mig och ibland av pedagogerna som förklarade eller 

berättade något de ansåg var av vikt. Det främsta syftet med intervjuerna var att ta del av 

pedagogernas erfarenhet och få hjälp att förstå hur barnen brukar leka på de olika platserna som 

besöks. Till exempel kunde pedagogerna berätta om likheter och skillnader mellan lekarna om 

klassen hade besökt platsen tidigare. Intervjuerna innebar möjlighet att tidigare observera 

lekmönster för en viss plats och att upptäcka aktiviteter som annars skulle kunna ha förbisetts. 

Ett annat kompletterande element i undersökningen var att ha spontana samtal med barnen. 

Samtalen utfördes för att få förklaringar om leken från barnen själva och varför en viss plats 

användes. Eftersom de platser som barnen anser vara viktiga inte alltid identifieras av vuxna 

var det av stor vikt att barnen själva berättade om platserna. Samtalen utgjorde en möjlighet för 

barnen att förklara vissa innebörder som omöjligen kunde uppdagats enbart genom 

observationen. Tillfällena för samtalen valdes med stor omsorg för att inte avbryta eller påverka 

barnen i deras lek.  

Vid ett par tillfällen då förskolebussen åkte till resmål som barnen kände till väl bad jag 

dem beskriva det för mig innan vi kom dit. Förutom detta ställde jag följdfrågor om bland annat 

deras åsikt om platsen. Detta har jag i denna uppsats valt att kalla för muntliga guidade turer. 

De muntliga turerna utfördes för att få kunskap om vad barnen kom ihåg om platsen och vilka 

intryck de hade av den. Jag bad dem även beskriva lekar och övningar som de brukar göra där 

och vad de tyckte var roligast att leka på platsen. 

Analysen utfördes genom systematisk bearbetning av insamlat empiriskt material. Utifrån 

bearbetningen kunde sedan samband, kopplingar och mönster undersökas för att utgöra grunden 

till slutsatserna om barnens lek kopplade till olika platser. Att på detta sätt dra slutsatser från 
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empiriskt material kallas för Grundad Teori (eng. Grounded Theory). Det induktiva arbetssättet 

beskrevs första gången år 1967 av Glaser & Strauss, som argumenterade för att detta sätt att 

arbeta ger upphov till teorier som kan användas i verkliga situationer (Oktay, 2012). Valet av 

Grundad teori gjordes för ge möjlighet till det empiriska materialet att tala för sig själv. 

Alternativet, att dra slutsatser om empiriskt material med hjälp av en teori, kan innebära att 

intressanta aspekter förbises om de inte passar in i den valda teoretiska modellen. Genom 

Grundad Teori blir forskaren alltså inte bunden till en förutbestämd teori vilket möjliggör en 

bredare helhetssyn på materialet. Dessutom kan forskaren fånga upp aspekter som kanske 

annars skulle kunnat gå förlorade. Analysen är även strukturerad efter en plats-kategorisering 

för lekar. Platskategoriseringen innebar att olika typer av lekar som under observationerna 

uppkom på platser med liknande egenskaper sågs som en grupp. Detta arbetssätt medförde en 

struktur på analysarbetet och gjorde det lättare att jämföra lekar som uppkom på olika platser. 

De olika kategorierna kan ses i tabell 2 nedan.  

 

Kategori Beskrivning 

I bussen Alla lekar som skedde i bussen, både då barnen var fastspända, 

vid måltider och vid olika aktiviteter inkluderades i denna 

kategori. 

 

På skapade platser Samtliga lekar på platser som är skapade av vuxna avsedda för 

lek och/eller rörelse. Det kunde till exempel vara en lekplats med 

gungor, men även skridskobanan som klassen besökte en gång i 

veckan hamnade under denna kategori. 

 

På naturplatser Lekar som uppkom på platser som inte är skapade eller ändrade 

av vuxna för att främja lek och rörelse kallas i denna studie för 

naturplatser. Skogsgläntor inkluderas exempelvis här. 

 

Tabell 2. Platskategorisering för lekar. Lekar skedde även exempelvis i ledet då barnen väntade på att 

gå till eller från bussen, men på grund av studiens begränsning har fokus lagts på de tre kategorierna i 

tabellen ovan. 

 

3.3 Metoddiskussion  

Fyra dagar i fält är kort tid för att erhålla gediget material och att kunna dra generella slutsatser 

om barns lek kopplat till fysiska platser. Detta eftersom det kan ta ett tag för deltagarna att vänja 

sig och bli bekväma med forskarens närvaro på förskolan samt att upptäcka lekmönster. 

Studiens tidsbegränsning samt andra praktiska skäl gjorde dock tyvärr att fler dagar inte kunde 

avsättas för observationer. Trots den korta tidsperioden anser jag att det var möjligt att hinna 

studera barnen och dra slutsatser om deras lek kopplat till platser som besöktes. Innan 

observationerna påbörjades ansågs det rimligt att barnen skulle hinna bli någorlunda bekväma 

och kunna leka naturligt i min närvaro. Så vitt jag kunde bedöma visade sig detta antagande 
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stämma. När leken väl hade börjat upplevde jag att barnen snabbt blev uppslukade och brydde 

sig inte värst mycket om min närvaro, speciellt då de iakttogs från håll. Eftersom förskolan 

besökte olika platser varje dag (och dessutom ibland flera platser per dag) erhölls ett relativt 

stort underlag för analys av lek i olika fysiska miljöer. Eftersom observationerna dessutom 

kompletterades med andra metoder för att utvidga materialets bredd anser jag att fyra dagar 

kunde ge underlag för intressanta och tämligen välgrundade slutsatser.  

Platsintegrerad metod är ett bra sätt att undersöka barns relation till olika fysiska platser. 

Barnen har vid vistelse i miljön möjlighet att uttrycka sina upplevelser och känslor inte bara 

genom ord utan även genom kroppsspråk och rörelse (Cele, 2007). Eftersom forskaren får se 

socialt samspel och interaktioner på nära håll kan denne få bättre förståelse än genom till 

exempel analys av text. Dessutom har barn vid exempelvis intervjuer en tendens att prata om 

fysiska platser i mer generella ordalag och kanske upprepa sådant de hört från föräldrar eller 

andra vuxna om platsen (Cele, 2007). Dock har denna metod några problematiska aspekter som 

kan påverka resultaten. Ett dilemma är att observatören bara kan befinna sig på en plats 

samtidigt (Repstad, 2007). Detta kan tyckas trivialt men innebar i mitt fall att det alltid fanns 

lekar, samtal och interaktioner mellan barn som missades. Det faktum att observationer gjordes 

under flera dagar medförde fler tillfällen att observera olika lekmönster, vilket till viss del vägde 

upp det faktum att jag inte kunde observera all lek hela tiden. En annan aspekt är att all 

information som erhålls filtreras genom forskaren (Repstad, 2007). Oavsett åtgärder för 

opartiskhet tolkar forskaren alltid det som observeras genom subjektiva sinnesintryck. 

Sinnesintrycken påverkas i sin tur av erfarenhet och kunskap och är därför omöjligt att helt 

motverka (Løkken & Søbstad, 1995). Forskaren kan mycket väl missförstå en lek, en situation 

eller intentionen bakom en lek och då dra felaktiga slutsatser. Detta motverkades delvis genom 

de spontana samtalen som hölls med barnen, efter avslutad lek frågade jag något av de 

medverkande barnen om leken för att få en tydligare och mer korrekt bild av bakomliggande 

orsaker och lekens innehåll. Jag upplevde i många fall att svaret gav en tydligare bild av leken 

och framförallt lekens koppling till platsen.  

Dokumentation av material från platsobservationer kan ske på många olika sätt. I denna 

studie valdes fältanteckningar framför videoupptagningar som annars är vanligt i liknande 

sammanhang (jmf exempelvis Gustafsson, 2017; Mårtenson, 2004; Änggård, 2015). Detta val 

gjordes då syftet var att undersöka lekar kopplade till olika platser. Då anteckningar förs kan 

forskaren bibehålla en helhetssyn över området och de olika lekarna vilket i detta fall ansågs 

önskvärt. Denna helhetssyn förloras delvis vid videoupptagning då kameran måste fokuseras 

på en grupp åt gången. Vid videoupptagning kan forskaren gå tillbaka i videon för att 

transkribera exakta händelseförlopp vilket inte är möjligt vid fältanteckningar. Ordföljderna 

riskerar därför att bli inexakta då forskaren omöjligen hinner anteckna allting som händer och 

sägs. I mitt fall försökte jag reparera detta genom att så snart som möjligt fylla i luckorna efteråt 

från minnet. Exakta ordföljder ansågs i denna studie dock lägre prioriterat än helhetssynen över 

området och barnens samspel vilket gjorde att fältanteckningar passade bra. En annan anledning 

till att anteckningarna inte kombinerades med videoupptagning var att transkription av 

videoupptagningar är tidskrävande och både jag och ansvarig personal på förskolan förmodade 

att godkännande för videoupptagningar från vårdnadshavare skulle bli svårt att erhålla. På 

grund av studiens tidsbegränsning var det av vikt att få godkännande av vårdnadshavare snarast 
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och dessutom skulle transkription av videoupptagningar ha tagit allt för lång tid för studiens 

omfång.  

Ett problem med observationer är att forskare genom sin närvaro påverkar sin omgivning, 

något som Repstad (2007) kallar foskningseffekten. I denna studie innebar detta att barnen fick 

ytterligare en vuxen person att förhålla sig till, vilket påverkade rummets struktur och dynamik. 

I värsta fall menar Repstad (2007) att forskaren kan påverka sin omgivning så pass mycket att 

resultaten snedvrids. Det finns dock sätt att minska forskningeffekten, till exempel är det av 

vikt att inte ställa ledande frågor och att skapa en trygg miljö för de som studeras, dessutom bör 

inte forskaren vara alltför dominerande (Repstad, 2007). Alla dessa faktorer begrundades innan 

studien och följdes efter bästa förmåga under studiens gång. Ett exempel på hur forskare kan 

påverka sin omgivning finns beskrivet i Mårtenssons (2004) doktorsavhandling Landskapet i 

leken, där hon spelade in sina observationer på förskolegårdarna med videokamera. Hon 

berättar hur vissa barn gärna ville vara hennes ”kompanjon” och hjälpa till att filma, eller att 

andra blev påverkade av filmandet och inte lekte som vanligt. Hon menar att en kommentar 

från hennes sida kunde påverka leken i en annan riktning och att till och med ett litet leende 

eller hennes kroppsspråk kunde influera leken. Tanken innan denna studie var att minimera 

dessa risker och därför beslutades att använda digital upptagning i så liten utsträckning som 

möjligt. Foton togs på bussen och på vissa av de platser som besöktes (enbart platserna och inte 

medverkande personer) och anteckningar fördes för dokumentation. Detta ledde tyvärr till 

annan påverkan på leken som inte hade förutsetts, eftersom barnen inte direkt kunde se vad som 

skrevs upplevde jag att antecknandet blev spännande för barnen. Kanske fick de känslan att 

anteckningarna var hemliga, även om jag hade meddelat att de kunde fråga vad jag skrivit och 

att jag då skulle läsa det för dem. Bitvis tog därför anteckningarna uppmärksamhet från leken. 

Till exempel kunde barnen mitt under lekens gång stanna upp och fråga mig: ”skriver du om 

mig nu?” eller mitt i lekens virrvarr vända sig om och ropa över axeln: ”skriver du att jag hänger 

i den här grenen nu?”. De gånger barnen tillfrågade mig på detta direkta sätt var det svårt att 

avgöra om leken hade initierats på grund av min närvaro eller inte. Efter att detta hänt första 

gången försökte jag att hålla mig lite längre bort från leken för att inte störa den, vilket medförde 

en avvägning mellan att riskera att störa leken eller att missa en konversation eller en detalj i 

leken. Ett annat sätt att minska risken för att störa barnens lek var att i större grad lyssna på 

leken och fokusera blicken ner i anteckningarna, med detta arbetssätt upplevde jag att barnen 

inte blev lika störda av min närvaro. Om jag råkade störa leken upplevde jag dock att barnen 

snabbt kom in i leken igen utan att ha påverkats noterbart av avbrottet. Jag tilltalade endast barn 

i lek om de själva initierade kontakten, om ett barn däremot inte tillsynes var inbegripen i 

pågående lek kunde jag föra ett spontant samtal med denne. Min förhoppning var att om barnen 

i början uppfattade mig som ny och spännande skulle det faktum att jag inte själv initierade 

kontakten göra mig mindre intressant och de kunde återgå till leken. Detta anser jag fungerade 

relativt väl, när leken väl börjat tog de flesta inte större notis om min närvaro.  

Något som var svårt att förhålla sig till under tiden tillsammans med förskoleklassen var 

hur involverad jag skulle vara i de dagliga aktiviteterna och hur jag som forskare borde förhålla 

mig till barnen. Exempelvis var det svårt att veta i vilken grad jag skulle hjälpa till på förskolan 

och i vilka situationer jag skulle ingripa om barnen gjorde något som de inte fick. Som forskare 

hade jag för avsikt att säga till barnen så lite som möjligt eftersom det var barnens interaktion 
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med varandra undersöktes. Som ny vuxen i bussen upplevdes dock att barnen ibland ”testade 

mig” vilket gjorde det svårare att förbli den osynliga åskådare som var min mening. Exempelvis 

hände det att en pojke gjorde något som både han och jag visste att han inte fick, därefter tittade 

han på mig som för att avgöra om han skulle få en tillsägelse. Jag försökte att enbart säga till 

barnen då de gjorde något potentiellt farligt, till exempel om de började slåss. Även med denna 

inställning upplevdes det att barnen relativt snabbt behandlade och såg mig som en pedagog. 

Detta då de kunde referera till mig som ”fröken” och att de bad om hjälp med olika saker under 

dagen. När barnen frågade om hjälp med något hjälpte jag dem alltid, även om detta gjorde att 

jag missade att anteckna en leksituation. Det var oklart om barnen såg mig som pedagog på 

grund av mitt beteende på plats eller det faktum att jag var vuxen, och det var även osäkert hur 

och i vilken grad detta påverkade mina resultat. Det hände även ofta att barnen ville att jag 

skulle delta i leken och någon enstaka gång var jag med en stund för att sedan återgå till att 

anteckna. Vid detta tillfälle var jag medveten om att min närvaro kunde ha påverkat lekens 

struktur och jag valde då att fokusera på andra lekar på plats.  

Studien undersöker hur barnen på en mobil förskola leker på olika platser som besöks, 

däremot var är inte möjligt att dra några slutsatser om varför barnen lekte som de gjorde eller 

vidare slutsatser om hur lekarna och platserna påverkar barnen i längden. Dessutom är denna 

studie begränsad till en förskola och barnen som går där. Detta innebär att resultaten från denna 

studie inte kan ses som allmängiltiga då barns lek är högst individuell. Om denna studie däremot 

skulle kompletteras med fler observationer av likartad karaktär skulle större och mer generella 

slutsatser kunna dras.  

  

3.4 Etik inom forskningen 

Extra tillförsikt krävs vid undersökning och studier då barn (omyndiga personer) är inblandade. 

Barns förmåga att analysera risker och konsekvenser är outvecklat vilket innebär svårigheter 

att få ett välinformerat och korrekt samtycke från dessa personer. Det framgår av §18 i lagen 

om etikprövning av forskning (2003:460) som avser människor att då forskning sker med 

personer under 15 år krävs vårdnadshavares tillstånd, och enligt föräldrabalken innebär detta 

att båda föräldrarna måste ge sitt godkännande. Barnet ska därefter själv informeras ge sitt 

samtycke. Om barnet motsätter sig medverkan får forskningen inte fortskrida även om 

vårdnadshavare har gett sitt tillstånd.  

Innan studiens början kontaktades kommunen och därigenom erhölls kontaktuppgifter till 

förskolor som kunde tänkas medverka. Efter initial kontakt och diskussion med biträdande 

förskolechef och pedagoger på avdelningen kontaktades samtliga vårdnadshavare för samtycke 

till barnens medverkan. En utförlig beskrivning av studien bifogades med förklaring av 

utförande samt information om konfidentialitet. Förutom vårdnadshavarnas underskrift för 

samtycke blev samtliga barn informerade innan studiens början då jag förklarade varför jag var 

där och att medverkan är helt frivillig. Alla namn (även förskolans) som presenteras i studien 

är fiktiva och alla personligt utmärkande markörer har tagits bort ur förklaringar och transskript.  

 

 

 



  

 

 12 

4. VERKSAMHETEN PÅ FÖRSKOLEBUSSEN 

 

Förskolan Hamnen har flera avdelningar, varav en med mobil verksamhet som kallas Tore. På 

Tore går 20 barn mellan fyra och sex år som tillsammans med tre pedagoger åker ut med en 

förskolebuss på olika dagsaktiviteter, oavsett väder, alla vardagar. I bussen är sätena 

organiserade i par vända mot varandra vilket bildar grupper av fyra, förutom längst fram 

bredvid chauffören där två barn sitter i vanliga bussäten. Mellan sätesparen finns det ett bord, 

och de barn som sitter längst fram har också ett litet bord framför sina säten. Vid dörren i mitten 

av bussen har barnen var sitt fack där mössor och vantar placeras innan barnen går och sätter 

sig på sin angivna plats. Längst bak i bussen finns fyra säten, tre för barn och ett för en pedagog, 

därutöver finns även ett kök, förvaring och en toalett. På alla barnens säten finns en barnstol för 

att de ska sitta säkert under bussfärden. Bussen är smart packad med olika fack, hyllor, skåp 

och lådor för att förskolan ska kunna ha med sig allt som kan tänkas behövas under dagarna. I 

köket finns alla köksredskap, muggar, tallrikar och bestick, och ovanför hyllan för vantar och 

mössor är en första-hjälpen låda placerad. En hylla i mitten av bussen har lådor med diverse 

leksaker, exempelvis Lego, Plusplus, kritor, pennor och varsitt ritblock till barnen. I utrymmet 

under några säten finns en stor låda fylld med olika böcker för barnen, både skojiga barnböcker 

och pedagogiska böcker med exempelvis fågelarter och deras läten. Bussen är utsmyckad med 

många färgglada, fantasifulla och pedagogiska ting. Ovanför vindrutan sitter bilder på fåglar i 

olika färger och en mobil av kottar hänger i backspegeln. Ett grönt gosedjur hänger och dinglar 

vid förarplatsen. I busstaket sitter siffrorna 1 till 100 och hela alfabetet med stora och små 

bokstäver. I taket sitter även lappar med de värdeord som gäller på bussen, bland annat ”Pojkar 

och flickor är lika bra”, ”Alla får tycka om den de vill” och ”Det är roligt att vi alla är olika och 

vet olika saker som vi kan lära varandra”. På bussfönstret sitter färgglada pappershänder med 

meddelanden som ”kramas mer” och ”var snäll mot andra”. Över dörren hänger en dekorativ 

kvist med kotte på och en virkad bläckfisk i olika färger. 

 

4.1 En dag på Tore 

En dag på Tore börjar med att barnen lämnas av sina föräldrar och vårdnadshavare till den 

ordinarie förskolan fram till klockan 9. Då har en av pedagogerna med busskörkort hämtat 

bussen och ställt den utanför förskolegården. Barnen räknas in och alla tar på sig varma kläder, 

neon-gula reflexvästar med förskolans namn och telefonnummer och sina ryggsäckar. När alla 

är klara går barnen på led efter en pedagog från förskolegården till bussen, och ledet avslutas 

med ännu en pedagog. Väl vid bussen tar barnen en efter en av sig vanten och hälsar på en 

pedagog som står i bussdörren och hälsar välkomna. När de tar i hand hälsar pedagogen på 

barnet och tillägger ofta något personligt, exempelvis ”vad roligt det var att se din morfar idag, 

det var länge sedan jag såg honom”. Därefter stampar barnen en efter en av sig snön och går in 

i bussen, lägger vantar och mössa i sitt fack och går till sin plats. Innan dagen börjar och bussen 

kör iväg berättar en pedagog lite allmän information i mikrofonen längst fram i bussen, det kan 

handla om vart de ska åka denna dag, om det är något speciellt som hänt eller vad de ska äta till 

lunch. När pedagogerna kontrollerat att alla barnen har satt på sig säkerhetsbältet ordentligt 

(några av barnen får hjälp) kör bussen iväg och ofta sätts en saga eller pedagogiskt hjälpmedel 

på i bussens högtalare.  
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Dagsaktiviteterna äger rum som mest 30 minuters körtid från utgångspunkten. Dessa 

aktiviteter kan innebära många olika saker, under studiens gång åkte barnen bland annat 

skridskor, målade med sprejflaskor i snön och lekte inuti bussen likväl som utomhus. Beroende 

på vilken plats som besöks finns olika regler som måste följas. Innan klassen går ifrån bussen 

har de en samling där en av pedagogerna går igenom vad som gäller just denna dag. Vissa 

platser har naturliga avgränsningar som barnen inte får gå utanför, medan andra är större med 

mer oklara gränser. Regeln är generellt att barnen inte får gå iväg längre än att de kan se en 

pedagog, detta blir som en osynlig gräns som måste respekteras av barnen. Efter att alla är med 

på vad som gäller på den aktuella platsen får barnen leka fritt om det inte finns någon speciellt 

aktivitet på schemat. Barnen sprider ut sig och leker inom den tänkta gränsen för området. När 

det är dags att gå ropar pedagogerna på ett speciellt sätt som barnen känner igen och som 

betyder att klassen ska samlas. Vid samlingen räknas alla barn och klassen och pedagogerna 

kan prata en stund om något som hänt eller vad de har sett, vartefter klassen på led går tillbaka 

till bussen för att äta lunch. 

Under de dagar som observationerna gjordes åts lunchen i bussen, men när vädret tillåter 

kan den även ätas utomhus. En pedagog läser saga medan koppar och kannor med vatten delas 

ut, barnen får välja om de vill dricka vatten eller mjölk. Varje lunch ansvarar ett barn för att 

hjälpa pedagogerna att ställa iordning lunchen och vem som hjälper till bestäms av ett rullande 

schema. När allt är färdigt får barnet även berätta i högtalaren vilken mat som serveras och 

därefter säga ”var så goda” till sina kamrater. De olika borden, numrerade från 1 till 6, får sedan 

komma ett i taget för ta mat, och ett rullande schema bestämmer även här vilket bord som får 

gå först. Om någon är mer hungrig får de ta mat flera gånger och efter lunchen delas 

knäckemackor med pålägg ut.  

När lunchen ätits är det dags för dagens följande aktivitet, detta kan antingen vara en 

aktivitet på samma ställe eller så kan platsen ändras. Även om inte själva bussen åker till en ny 

plats byter klassen ändå ofta miljö. Efter ungefär en timme återvänder klassen till bussen för att 

äta mellanmål som består av en frukt eller en macka med pålägg. När detta är klart åker bussen 

tillbaka till den stationära förskolan där de är tillbaka klockan 15. Vårdnadshavare och föräldrar 

kan sedan hämta barnen efter klockan 15 på den stationära förskolan. Dagarna på bussen kan 

också planeras annorlunda beroende på olika aktiviteter eller händelser. Dagen då barnen skulle 

åka skridskor började exempelvis med mellanmålet för att ge barnen energi att åka skridskor 

hela förmiddagen. 

 

5. OBSERVATIONER AV BARNENS LEK 

 

För att besvara frågeställningarna presenteras i detta avsnitt utvalda observationer tillsammans 

med kommentarer och reflektioner. Observationerna är utvalda för att illustrera olika aspekter 

av barnens beteende och lek som framkommit under studiens gång. Dessutom har 

observationerna valts för att demonstrera lekar på olika platser som besöks enligt de tidigare 

presenterade platskategorier: i bussen, på skapade platser och på naturplatser. 

 



  

 

 14 

5.1 I bussen 

Bussens batteri som används till att värma mat har gått sönder och bussen stannar för att 

hämta ett nytt i bussgaraget. Bussarna som står parkerade vid garaget har olika färger och 

barnen kommenterar detta:  

 

Karl:   //pekar på en gul buss//  

”En bananbuss!” 

Jennifer:   ”Vi är en snöbuss” [vit buss] 

Dag:    ”Nej vi är en vit chokladbuss” 

Karl:    ”Nej vi är en mjölkbuss!” 

//barnen fnittrar// 

Dag:  //pekar på en röd buss// 

”Kolla där är en ketchupbuss!” 

 

Andra barn spelar sten sax påse i bussen medan de väntar. Leken börjar vid ett bord med 

sprider sig snabbt till resterande. Under tiden de väntar på att bussen ska få ett nytt batteri 

har de sin fruktstund, alla får banan. Adam pekar på Felix med sin banan:  

 

Adam:    ”Upp med händerna!” 

//de andra barnen vid Adams bord skrattar// 

Adam:     ”Jag är bananmannen” 

Felix:    ”Nej jag är bananmannen!” 

 

Joel håller upp sin banan i luften och sjunger bananer i pyjamas. Många av de andra barnen 

fnissar och sången sprider sig sedan snabbt ut mellan barnen. Barnen ”hjular” med armarna. 

Gustav hänger sig ut i gången i sitt bälte. Felix försöker nå så långt som möjligt upp längs 

med fönstret fast han är fastspänd. Några av barnen gör grimaser och pruttljud med munnen. 

De har fått knäppa upp säkerhetsbältet i väntan och några vänder sig om i stolarna, ställer 

sig på knä och pratar med barn som sitter vid bordet bakom. Några pojkar börjar slå lätt på 

varandra över stolarna. Först är det ena pojkens tur medan den andra duckar, sedan är det 

den andras tur. En pojke sitter och dansar med armar och ben. 

 

Stunder av väntan, att sitta fastspända eller vara tillsagda att förbli på sina platser var något som 

på förhand antogs vara tillfällen då barnen var oinspirerade och som saknade lek, men så var 

det alltså inte. Denna typ av observation var återkommande under studiens gång och visar på 

flera saker, först och främst på att barnen inte bara lekte då det uttryckligen stod ”lek” på 

schemat. Att leka under dessa tillfällen visade sig vara något av en regel, då barnen ofta hittade 

på övningar, ordlekar och saker att göra. I observationen beskriven ovan skulle ett batteri bytas, 

men liknande scener kunde utspela sig då de väntade på lunch, mellanmål eller under 

bussfärden. Även då barnen var fastspända med mycket begränsat utrymme för rörelse lekte de 

olika lekar som så klart anpassades efter platsen som fanns tillgänglig.  

För det andra visar denna observation på att flera olika typer av lekar förekom samtidigt i 

bussen, även om barnen var mycket platsbegränsade då de var tvungna att sitta kvar på sina 
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platser. Exempelvis regellek som inte krävde speciellt stort utrymme i form av Sten Sax Påse. 

Olika typer av funktionslekar var också mycket vanliga bland barnen då när de befann sig i 

bussen. Även dessa anpassades efter den begränsade platsen och påverkades så klart om barnen 

var fastspända. Dans med armar och ben, kittelkrig och invecklade handrörelselekar är bara 

några av de lekar som barnen ägnade sig åt. Exempel på bråklek finns också i observationen då 

barnen för skojs skull slog på varandra över stolarna. Lek skedde ofta, även i denna observation, 

genom ord då barnen skojade genom associationslekar. I detta fall associerades bussarna i olika 

färger till andra objekt med samma färg (mjölkbuss, vit chokladbuss, ketchupbuss). När barnen 

sedan blev bjudna på banan inspirerade detta till både låssaslek (bananen blev till en pistol, 

barnen blev bananmän) och till sång. 

För det tredje är detta ett utmärkt exempel på hur olika lekar kunde sprida sig mellan 

barnen. Att lekar spred sig från barn till barn var naturligt då barnen blir inspirerade av varandra, 

i bussen såväl som på andra ställen. Jag upplevde dock att det skedde fortast i bussen. Då en 

lek började vid ett bord kunde det vara som en våg gick genom bussen och efter några sekunder 

lekte alla samma sak. Oftast var det då leken innebar något slags läte, exempelvis då sången 

bananer i pyjamas spred sig som en löpeld genom bussen. Att de gick fort i bussen kan bero på 

att bussen utgör ett relativt litet och stängt utrymme och att det därför är lättare att höra och se 

vad de andra gör, dessutom befinner sig barnen även närmre vararandra än normalt när de är 

ute och leker. 

 

En förmiddag spenderar klassen i förskolebussen, barnen får röra sig fritt i bussen mellan 

olika bord där antingen lego, plusplus eller kritor och ritblock är utlagda. En flicka försöker 

sätta ihop några gråa legobitar:  

 

 Jag:    ”Vad bygger du för något?” 

Nina:    ”Jag vet faktiskt inte” 

//Bitarna klickar ihop// 

Nina:    ”Kolla, nu fick jag till det! Ett torn!  

Nu måste jag ha en platta så att det inte rasar” 

Ingrid:    ”Den här [en legocykel] är magisk, den kan flyga”  

 

Hon håller cykeln uppe i luften och för den fram och tillbaka som om den flög. Hon vänder 

sig om och sätter upp cykeln på nackskyddet på barnstolen som finns på varje plats. 

 

Ingrid:    ”Titta på min cykel, den är uppe på ett berg” 

 

Till skillnad från första observationen är barnen denna gång tillåtna att röra sig fritt i bussen 

och lekarna är vuxenledda och styrda av vad som finns tillgängligt i form av material. 

Framförallt sker konstruktionslek då barnen konstruerar saker genom materialen som finns 

tillgängliga. Inom de av pedagogerna satta ramarna låter barnen fantasin flöda och leker 

låssaslekar då de ger legomotorcykeln liv och då de föreställer sig att det händer saker i deras 

teckningar.  
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En intressant aspekt på barns lek som illustreras med denna observation handlar om 

inspirationen till leken och dessutom lekens väsen. När Nina byggde sitt torn visste hon först 

inte vad det skulle bli. När sedan bitarna klickade ihop såg kombinationen ut som ett torn, och 

därför blev det ett torn. Detta är ett exempel på en kreativitet som vi i mångt och mycket förlorar 

som vuxna och som är starkt ihopkopplad till lekens väsen, om jag till exempel skulle bygga 

med lego skulle jag arbeta utifrån en tanke i huvudet som jag sedan förverkligar genom 

byggandet. Nina lät slumpen inspirera och avgöra vad som skulle byggas, att bitarna råkade se 

ut som ett torn bidrog till hela hennes konstruktion då hon sedan fortsatte bygga utefter denna. 

I vuxna år kan argumenteras för att vi blir alltmer lösningsorienterade med slutprodukter hela 

tiden i åtanke, medan det i leken är processen och vägen framåt som är målet. Ingrid lät 

topografin i omgivningen inspirera hennes lek. Hon åkte först runt med legomotorcykeln i 

luften för att sedan sätta upp den på nackstödet på sin bussbarnstol. Nackstödet blev då till ett 

berg, förmodligen eftersom nackstödet var högre beläget än henne (hon var tvungen att sträcka 

sig upp).  

 

En pojke har ritat ett hus med vatten framför. På andra sidan i ritblocket finns en julgran 

med kulor och en gul stjärna på toppen. 

 

Nils:    ”Bzzz, åh nej, han blev blixtrad!” 

Julian:    ”Vad händer då?” 

Nils:    ”Man dör ju on man blir blixtrad” 

Nils:    ”Han blev blixtrad och sedan föll han ner i vattnet” 

   //jag pekar på ritblockets andra sida med julgranen// 

Jag:    ”Firar man jul på andra sidan?” 

Nils:    ”Ja, hans surfbräda firar jul, han dog ju” 

 

Konversationen då Nils ritar belyser hur lekar överförs från en situation till en annan. Detta 

hände återkommande gånger och visar på det flöde som många forskare menar att barn har i sin 

lek. Vissa menar på att lekar ibland inte har en tydlig början och slut utan att de flyter in i 

varandra och ger inputs och information till följande lek. I detta fall dog mannen på första bilden 

och detta följde sedan med in i nästa där ett julfirande var i full gång, då anpassades bilden till 

att det bara var surfbrädan som firade jul.  

 

5.1.1 Reflektion 

Då barnen spenderar tid i bussen flera gånger under samma dag fanns många observationer att 

välja på i denna kategori. En uppenbar kommentar men som ändå är värd att nämna är att barnen 

på grund av bussens stängda utrymme blir begränsade rörelsemässigt, speciellt då de är 

fastspända. Lekarna som uppkommer i bussen blir därför anpassade efter utrymmet. Lekarna 

är mindre yviga och barnen kan inte röra sig över stora spatiala ytor. Detta gör att högre 

aktivitetsnivåer inte observerades och att barnen därför inte får upp samma puls som vid lek 

utomhus (Durant m.fl., 1993). Däremot hindras inte barnen från att leka. Funktionslekar med 

armar, ben och händer, ja alla kroppsdelar som inte sitter fast, regellekar som inte tar för stor 

plats, låssaslekar och bråklekar observerades vid flera tillfällen. Den ända lekkategorin som inte 
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observerades i bussen var utforskande lek då barnen för skojs skull undersöker en plats. Detta 

kan förklaras med att barnen var mycket bekanta med bussen och att den då kanske inte var 

spännande att undersöka. Förklaringen stärks av att denna lekkategori inte heller observerades 

då förskoleklassen besökte naturplatser som sedan tidigare var kända för barnen.  

Inspirationen till olika lekar i bussen fick barnen från många olika håll, i stor grad från 

andra barn, men även från ljudboken eller musiken som spelas i högtalarna, leken som 

pedagogerna bestämt eller från maten de åt till lunch. Även föremål som passeras med bussen 

inspirerade barnen till associationslek.  

 

5.2 På skapade platser 

Platser skapade för barn av vuxna kan självklart se olika ut beroende på hur de är planerade. 

Därigenom erbjuder de barnen olika typer av aktivitet. I följande observation befann sig klassen 

i skogen på en plats där det fanns en liten kåta och en trähäst.  

 

Den lilla kåtan är täckt av ett tunt snölager. Barnen som leker där har ritat i snön på kåtan 

så att träet syns. Vid ingången till kåtan ligger några grenar över varandra. I området runt 

kåtan leker tre flickor och en pojke. 

 

Gustav:   //Förklarar för mig//   

”Här är en fälla, tjuven trampar här [han trampar på 

grenen så att andra änden åker upp] då får han den i 

magen, då blir han fångad” 

 

Vilma sitter utanför kåtan, framför sig har hon pinnar och stenar.  

 

Vilma:    ”Jag gör en brasa” 

//Anja till Gustav medan de ordnar med fällan framför ingången 

till kåtan//  

Anja:   ”Du får vara den äldsta” 

Gustav:    ”Nej vi är lika gamla” 

Anja:    ”Hur många år är du?” 

Gustav:    ”Lika många som du” 

Stina:    ”Alla vill vara sex” 

Vilma:    ”Nej jag vill vara 17” 

 Stina:    ”Då är jag också 17” 

 

Då barnen leker på platser som vuxna har skapat för dem kopplas leken ofta till det som platsen 

erbjuder. I detta fall finns det en kåta och barnen började genast leka att det var ett hus som de 

bodde i, som de skyddade med en fälla och där de skulle laga mat. Ett annat exempel var då det 

fanns en trähäst och barnen red på den. När barnen kom till sådana ställen bildades ofta 

grupperingar och vissa av dessa valde att leka med lekredskapen som fanns på platsen medan 

andra använde naturen på platsen för andra lekar som de själv hittade på.  
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I vissa fall, till exempel vid regellekar, var det av stor vikt att regler och ramar för leken 

sattes innan leken började. Observationen ovan är ett exempel på hur lekarna även kunde formas 

allt eftersom. I låtsasleken beskriven ovan sattes ramarna för leken samtidigt som barnen lekte 

och leken blev allt mer definierad ju längre tiden gick. Att bestämma lekens struktur innan den 

började var här sekundärt, det var viktigare i detta fall att få fällan att fungera så att ingen kunde 

komma in i huset. Härnäst följer en observation som gjordes på stadens skridskobana där 

klassen åker skridskor en gång i veckan.  

 

Barnen gör piruetter och åker snabbt, några slänger sig sedan på magen och glider. Vissa 

går på bandyskoj på fritiden och åker mycket bra, medan andra använder en stålställning till 

stöd så att de inte trillar. Efter en stund samlar pedagogerna barnen för att de ska leka en 

gemensam lek. Leken går ut på att det finns bestämda bon (i detta fall är det olika hockeylags 

emblem som finns målade på isen) där alla barnen står, ett barn är tagare och står i mitten. 

När pedagogen säger ”Alla ekorrar byter bo” ska barnen åka till ett annat bo utan att bli 

tagen. Om man blir tagen bli man själv tagare. Detta pågår till det bara finns en ekorre kvar, 

och då är den vinnare.  

 

Även i detta exempel kan barnens lek och rörelse kopplas till vad platsen erbjuder. Eftersom 

isen är hal och har låg friktion möjliggör detta för barnen att röra sig snabbt och testa gränser. 

De leker genom att bara åka snabbt, och ibland tävlar de med varandra. Under detta tillfälle var 

den överhängande lektypen funktionslek då barnen i stor grad bara njöt av den höga farten de 

kunde få upp eller försökte testa balansen genom att balansera på ett ben eller hoppa på isen 

utan att trilla.  

Observationen ovan är även ett bra exempel på hur vuxenledd lek i den mobila förskolan 

kunde se ut. När barnen hade fått åka ett tag och några var trötta bestämde pedagogerna en lek 

som involverade de flesta. Om något barn inte ville vara med behövde de inte utan kunde 

fortsätta åka själva. De vuxenledda lekarna var ofta av typen regellek och tidpunkterna då dessa 

lekar arrangerades var flest barn engagerade i samma lek. I övrigt var det ofta mindre grupper 

som lekte tillsammans.  

 

5.2.1 Reflektion 

På platser för lek och rörelse skapade av vuxna inspirerade ofta lekredskapen till de lekar som 

det var tänkt när området planerades. Då det fanns en kåta lekte några av barnen att de bodde 

där och lagade mat, då det fanns en trähäst red barnen på den och då det fanns en hinderbana 

klättrade barnen på redskapen. Dock skedde det även ofta att barnen valde bort lek med 

redskapen framför andra lekar med saker runt omkring, det blev till exempel inte bråk om vem 

som skulle få leka i kåtan eftersom det enbart var en grupp barn som valde att leka där.  

De båda observationerna ovan anser jag kompletterar varandra då barnen i den första var 

mycket fria i sin lek trots att det fanns lekredskap. Många valde till och med helt bort redskapen 

för att leka andra lekar de för tillfället hade lust för. Detta var under skridskoåkningen svårt 

eftersom alla var knutna till aktiviteten att åka skridskor. Det är klart att ingen hade stoppat 

barnen om de börjat leka hus på skridskoisen, men detta var inget barnen gjorde i den miljön. 

Därför kan slutsats dras att beroende på omgivningens utformning på den skapade platsen kan 
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vissa typer av lekar främjas och andra hämmas, exempelvis på skridskobanan då funktionslek 

uppkom i mycket hög grad och konstruktionslek inte alls på grund av platsens erbjudande.  

 

5.3 På naturplatser 

Naturplatserna som barnen besökte såg mycket olika ut, ibland var det en plats som klassen 

besökt flera gånger tidigare och ibland var det nya platser som barnen aldrig tidigare sett. 

Gränsen för hur långt barnen fick gå från pedagogerna var att barnen alltid måste vara inom 

synhåll för minst en pedagog. Ibland var det kuperad terräng vilket gjorde avgränsningen 

mindre och i ockuperad terräng utan hinder fick barnen gå längre bort. I följande observation 

befann sig klassen i en liten dunge där det både fanns öppna ytor men även berghällar, stenar 

träd och buskar.  

 

En pedagog drar i en gren på ett träd så att snön på grenen faller ner. Detta skapar förtjusning 

och nästan alla barn börjar springa runt och dra i grenarna för att känna när snön faller ner 

över dem. Två pojkar springer fram och tillbaka längs en stig i snön och några andra 

använder sig av en liten höjd för att hoppa ner i den mjuka snön. Några barn håller på att 

gräva ner sig i snön genom att ösa snö över sina ben. En pojke och en flicka tar bort snön 

från en stor sten och hoppar upp på den, för att sedan hoppa ner igen. Fler barn kommer till 

stenen som efter ett tag förvandlas till ett rymdskepp. Barnen sitter på stenen på rad efter 

varandra bakom Anton som sitter längst fram och håller i en pinne som ratt.  

 

   Anton:    ”Det är ett rymdskepp! 

Aah! Det går baklänges nu!” 

     //De andra barnen fnittrar// 

 

Nina går runt med en gren från en gran som släpar efter henne när hon går. Hon säger till 

mig att hon kan använda grenen som ett paraply, kanske för att skydda sig mot snön när 

de andra barnen drar i grenarna. En pojke har satt sig för sig själv mellan några buskar 

som bildar lite avskildhet. Han håller i en pinne som han petar lite med i snön. En annan 

går runt bland de andra men leker tillsynes för sig själv. Han håller i en pinne och skjuter 

genom att göra pruttande ljud med munnen. 

 

Elvis:    ”Jag dödar vakter från vårat hus” 

  //Fler ljud, en annan pojke kommer in i leken// 

Sigge:   ”Jag kastar tusen bomber” 

Elvis:   ”Jag skjuter inte dig jag skjuter vakterna, 

nu har jag dödat jättemånga vakter. ” 

 

Denna observation visar på karaktärsdrag som ofta utmärkte leken på naturplatserna. För det 

fösta präglades leken på dessa platser ofta av stor fysisk aktivitet. I observationen finns exempel 

på detta genom att de öppna ytorna och den delvis kuperade terrängen användes för att springa 

fort och klättra upp på små höjder för att kasta sig i den mjuka snön, alltså till fysiskt aktiva 

funktionslekar. Även leken som startades av pedagogen (då barnen drog i trädens grenar för att 
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sedan känna snön falla ner över dem) präglades av stor fysisk aktivitet eftersom det innebar 

spring till nya träd. Användandet av de objekt som fanns på platsen i leken medförde också 

relativt stor fysisk aktivitet, exempelvis Nina som släpade runt på en gren som inte såg helt lätt 

ut. 

För det andra bör nämnas att barnens lek på naturplatserna präglades av mycket stor fantasi. 

De olika lekarna som lektes tycker jag kan beskrivas som ett flöde mellan olika aktiviteter där 

idéerna aldrig tog slut. De kom hela tiden upp nya leker, eller utvecklingar av pågående lekar 

som den ena var mer fantasifull än den andra. Ett exempel i observationen på hur barnen 

använde sin fantasi var då de i leken transformerade stenar, pinnar, snö och andra naturobjekt 

till andra objekt. Stenen blev till ett rymdskepp, och var dessutom en utmärkt höjd att hoppa 

från. Pinnar omvandlades till skjutvapen för att döda onda vakter och grangrenarna blev till ett 

utmärkt paraply och till ett redskap för att peta och rita med i snön.  

För det tredje visar denna observation på hur barnen blev inspirerade av varandra eller av 

pedagogerna i sin lek. Genom att härma, som i fallet då pedagogen drog i en gren så att snön 

föll ned inspirerades barnen till lek. Dessutom kunde barnen bli inspirerade av andra barn, i 

detta fall anpassade Harald sin lek till en redan existerande lek som Elvis lekte. I andra fall 

kunde barnen titta eller höra andra barn leka en lek och därefter böja leka liknande. 

 

Frida till pedagog Lisa:  ”Hallå, jag har en lek som jag vill att vi ska leka, vilka 

vill vara med” 

Pedagog Lisa:  ”Du får ropa på alla” 

Frida:   ”Hallå, vilka vill leka min lek?” 

 

Några barn stannar för att höra på lekens regler medan andra fortsätter med vad de nyss 

gjorde. Leken går ut på att barnen ska nudda vissa förutbestämda träd och akta sig för en 

tagare. Ett av barnen springer till fel träd (ett träd som inte var med i leken).  

 

Frida:  ”Nej det där trädet var inte med, då vinner Amanda” [en 

flicka som hann springa till ett träd som vad med bland 

de förutbestämda] 

 

Då Frida ville bestämma en lek fick hon det. Denna lek är ett bra exempel på regellek där tydliga 

regler sattes i förväg. Då en pojke sprang till fel träd blev han ”diskad” och en annan flicka 

vann istället. Att Frida på detta sätt fick chans att bestämma en lek med flera andra barn visar 

på att barnen även har möjlighet att leka större lekar som de kanske tagit med sig hemifrån. 

Dock vet jag inte om just denna lek var påhittad i stunden eller om den kom någon annan stans 

ifrån. Dessa större lekar som innefattar många barn var lekar som annars karaktäriserade de 

vuxenledda lekarna. 

 

5.4.1 Reflektion 

Då barnen lekte på naturplatser karaktäriserades leken ofta av stor aktivitet och fantasi. Ofta 

lektes regellekar i form av tagarlekar, även då lekarna inte var vuxenledda. Barnen kom snabbt 

igång med leken, utforskade området och använde sig av attribut som fanns på platsen, ofta 
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pinnar, stenar, stubbar och liknande i sin lek. Samtliga lekkategorier observerades på 

naturplatserna. Även upptäckslek då barnen inte besökt platsen tidigare. Rörelserna i leken 

kunde vara för njutnings skull, funktionslek, då barnen hoppade ner från stenar eller sprang och 

slängde sig i snön. Exempel på lekar med regler finns i observationen ovan i Fridas lek, men 

även vuxenledda lekar med regler förekom och då var de flesta barnen involverade. Låssaslek 

förekom även i stor grad exempelvis då pinnarna blev fiskespön, spjut eller pistoler. Snön som 

barnen öst på benen blev ett täcke som de skulle använda då de skulle sova. Utforskande lek 

observerades då platsen barnen besökte var ny. Bråklek förekom i form av brottning i snön och 

pratlek observerades i form av skämt, dock observerades pratlek i mycket liten skala jämfört 

med exempelvis i bussen.  

 

6. YTTERLIGARE ANALYS  

 

Syftet med denna studie är att undersöka barnens lek på en mobil förskoleavdelning. Fokus i 

studien ligger även delvis på att belysa om, och i så fall hur, leken påverkas av de olika 

fysiska miljöerna som barnen erbjuds genom denna förskoleform. Detta undersöks genom att 

besvara frågeställningarna: hur leker barnen på förskolan?, vilka inspirationskällor finns till 

olika lekar? samt på vilka sätt påverkas leken av de omgivande miljöerna?  

Frågeställningen om hur barnen leker har i avsnitt fem illustrerats i de olika 

observationerna och dessutom har dessa analyserats en del i kommentarerna och 

reflektionsdelen i samma stycke. Sammanfattningsvis kan sägas att i princip samtliga lektyper 

observerades på de olika platskategorierna i bussen, på skapade platser och naturplatser. Dock 

observerades lektyperna i olika skalor på de olika platserna, både i form av hur ofta barnen lekte 

olika lekar och hur aktiva lekarna var. Bussen främjade uppenbart mer stillsamma lekar som 

pratlekar, regellekar som inte krävde mycket plats och funktionslekar med armar och ben, dock 

bör nämnas att funktionslekarna ibland också kunde vara vilda trots att barnen satt fastspända. 

Naturplatser och skapade platser främjade lekar med större fysisk aktivitet än bussen. Pratlekar 

observerades sällan på dessa platser, här användes talet i större utsträckning för att bidra till en 

annan lek, bestämma regler eller att tjoa för nöjes skull. På naturplatserna blev jag förvånad 

över hur stor fantasi som präglade lekarna. Som tidigare nämnt beror det antagligen till viss del 

på att barnen hade övat mycket på att komma på olika lekar i dessa miljöer tidigare. Barnen 

lekte även stillsamt på naturplatserna och de skapade platserna, exempelvis då de petade med 

pinnar i snön eller gnolade för sig själva. Skapade platser främjade ofta en viss typ av lek och 

aktivitet, exempelvis att rida då det fanns en trähäst. Undersökande lek observerades enbart på 

narturplatserna, detta kan dock bero på att klassen under tiden för observationerna enbart 

besökte skapade platser som barnen redan kände till sedan tidigare.  

I lekarna som observerats finns tydliga exempel på den kreativitet som visar på att det är 

processen och inte slutprodukten som är målet för barnen då de leker. Det spelar ingen roll vad 

det blir, barnen gör för att göra och inte för att åstadkomma något i slutet. Detta är något som 

vi till stor del tappar som vuxna då det finns krav på prestation på jobbet och i privatlivet. Jag 

tror dock att det kan vara önskvärt att inspireras av barnens tillstånd i deras lek då kreativitet är 
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något som efterfrågas, denna process är viktig eftersom det inte alltid är klart vilket slutprodukt 

som söks.  

Gällande inspirationskällor till lek har till viss del berörts i avsnittet ovan med exempel 

från olika observationer. Barnen på mobila förskolan leker många olika lekar och inspirationen 

till lekarna kommer så vitt jag kan bedöma från mycket olika håll. Det är även svårt att bedöma 

exakt vad som inspirerar barnen men genom observationerna har jag kunnat ta fram vissa 

exempel på vad som inspirerat till leken. Dessa kan i stort delas in i tre huvudområden: 

omgivande fysisk miljö, andra människor och minnen. Från den omgivande fysiska miljön tog 

barnen massor av inspiration. I bussen kom inspirationen exempelvis från musiken eller sagan 

i högtalarna, från förbipasserande objekt och landskap, bussens interiör och maten som 

serverades. Vid lek utomhus blev naturobjekt som pinnar och stenar inspiration till olika lekar 

och på skapade platser inspirerade lekredskapen till lek. Även topografin och vädret kunde 

inspirera till lek, exempelvis inspirerade stora fria ytor till mycket springlekar och snön 

inspirerade till att göra snöänglar, kasta sig och pulsa i snön. Andra människor var också 

inspirationskällor. Genom att titta på, eller lyssna på sina kamrater kunde lekar snabbt sprida 

sig. Dessutom tog barnen inspiration av vuxna, antingen genom att de vuxna gav tips på 

övningar eller lekar, genom att imitera vuxna eller genom att vuxna fysiskt visade något roligt 

som barnen också sedan ville göra. Exempelvis då pedagogen drog i ett träd så att all snö föll 

ner. Ur minnet plockade barnen fram inspiration från lekar som de tidigare lekt eller från något 

de tidigare sett eller hört. Ett exempel på detta var en Pokemonlek som vissa barn gillade att 

leka. Detta var en imitationslek där en skulle vara en stark Pokemon (Blastoise) och försöka 

använda sina krafter (skjuta vatten ur sina vattenkanoner på ryggen, vilket gjordes med ett ljud 

ungefär som att härma en vattenslang) för att träffa de andra deltagarna som var mindre starka 

Pokemon. Barnen blev inspirerade av programmet de sett tidigare och formade därefter leken. 

Som inledande kommentar till frågeställningen om hur platser påverkar barnens lek bör 

nämnas att det inte alltid lätt för vuxna att inse vilka platser och attribut som är betydelsefulla 

för barnen i deras lek, vilket även nämns i avsnittet Platser och fysisk miljö. Detta ämnade jag 

att förstå genom de spontana samtalen med barnen då de hade möjlighet att förklara leken och 

platsen för mig. Ibland framstod det klarare vad i naturen som väckte barnens intresse. Till 

exempel fanns det på ett område en stor sten och barnen sprang dit för att först klättra på den 

och sedan hoppa ner. Stenens närvaro möjliggjorde alltså leken i detta fall, och eventuellt 

initierade den även tanken på att leka just den leken. I andra fall var det svårare att avgöra vad 

det var som var som initierade leken även då jag frågade om detta senare vid de spontana 

samtalen. Även genom dessa samtal var det ibland svårt att förstå exakt vad det var som gjorde 

platsen speciell.   

Att platserna som besöktes påverkade leken var uppenbart då den fysiska miljön främjade 

eller hämmade olika typer av aktivitet. Ett tydligt exempel på detta är i bussen då barnen satt 

fastspända och deras rörelseförmåga förhindrades. Skridskobanan är ett annat, då barnen 

förvisso lekte olika lekar men överhängande delen av lekarna var kopplade till fart då barnen 

åkte snabbt, hoppade, slängde sig på isen och gjorde piruetter. Då det stod ”fri lek” på schemat 

lektes alltså många olika lekar och vad barnen gjorde berodde ofta på vilken plats de befann sig 

på samt vilka erbjudanden platsen hade, om det var snö, om det fanns mycket stenar och träd 

eller om platsen var öppen. Genom att klassen besökte många olika platser utomhus, både 
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skapade platser och naturplatser, kom barnen i kontakt med olika platsers erbjudanden. Detta 

gjorde att de inspirerades till olika typer av aktivitet. Under de fyra dagarna i fältet observerades 

i princip alla erbjudanden i Hefts (1988) taxonomi: klättra på, hoppa på/av, gå på, sitta på, 

springa på, rida på, hoppa över, gömma sig i, gömma sig bakom och gunga på. Detta är positivt 

eftersom olika typer av aktivitet och lek bidrar till barnens utveckling samt tillgodoser kravet i 

läroplanen att omgivningen ska utmana barnen och inspirera till olika typer av rörelser.  

Lek på skapade platser och naturplatser var ibland lika eftersom det ofta fanns inslag av 

naturplatser på platser där det även finns lekredskap. Exempelvis om en lekplats var belägen 

bredvid en skog och barnen lekte på båda ställena. De lekar som uppstod då barnen valde bort 

lekredskapen på en skapad plats liknade därför de lekar som uppkom på naturplatserna då de 

stora ytorna, träd, stenar och snår blev del av barnens lek. I observationen då tre barn lekte vid 

en kåta blev det inte bråk om vilka som skulle få använda kåtan eftersom de andra barnen lekte 

på andra ställen i den omkringliggande skogen. Att barnen med sådan lätthet använde sin fantasi 

och ofta struntade i lekredskapen kan bero på att de var vana att vistas på naturplatser och 

därigenom övat upp fantasin och lärt sig lekar som är roliga att leka. Pedagogerna berättade för 

mig att under sommaren innan var alla barnen på avdelningen nya. Första gångerna de åkte till 

en naturplats var barnen villrådiga när de klev av bussen. De visste inte vad de skulle leka 

eftersom det inte fanns gungställningar eller leksaker som de var vana vid. När jag besökte 

förskoleklassen hade detta helt klart ändrats, barnen hade så vitt jag kunde bedöma absolut inga 

svårigheter att komma på saker att leka när de kom till platser utan lekredskap. 

Det fanns även tillfällen då platsen inte verkade ha särskilt stor betydelse. Detta framkom 

då lekar återkom om och om igen på flera olika platser med tillsynes olika attribut. Den 

återkommande Pokemonleken är ett talande exempel, den lektes nästan varje dag utomhus där 

det fanns en tillräckligt stor yta att springa på. Ett annat exempel är när jag i bussen frågade 

några barn om en lek som de tidigare hade lekt på en brygga: 

  

Jag:   ”Vad lekte ni på bryggan?” 

Emely:  ”Prinsessa och drottning” 

Harald:  ”Emely var prinsessa och Lisa var drottning, och så fanns en 

bandit” 

Emely:  ”Harald och Amanda var banditer, Harald var vår tränare också” 

Jag:  ”Var det roligt att leka på bryggan?” 

Emely:  ”Ja” 

Jag:  ”Varför då?” 

Emely:  ”För att jag gillar att leka den leken” 

Jag:   ”Är det roligt att leka den överallt?” 

Emely:  ”Ja” 

Amanda:  ”Fast jag klättrade ner för stegen och sprang på isen, det var 

roligt” 

 

I detta exempel visade det sig efteråt att barnen lekt leken tidigare på andra ställen, och att det 

egentligen inte var platsen som var viktig. Att leken lektes just där kanske berodde på att det 

fanns tillräckligt med plats för leken men att den lika gärna hade kunnat lekts någon annan 
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stans. En slutsats jag vill dra är därför att de olika platserna barnen besöker i den mobila förskola 

faktiskt påverkar deras lek, med att det är dock svårt att bedöma exakt vilken och hur stor 

inverkan dessa platser har.  

 

6.1 Framtida forskning 

Denna studie är begränsad till att observera en förskoleklass på en mobil förskola för att 

undersöka barnens lek där. Då detta fenomen är relativt nytt och saknar tidigare strukturerad 

forskning finns det flera områden på framtida forskning som inte ännu är undersökta. Jag tror 

att det är av vikt att fortsätta studera barns lek på den mobila avdelningen för att förstå hur barn 

påverkas av denna typ av förskoleform. Under studiens gång har flera olika framtida områden 

på forskning uppdagats som tyvärr inte kunde innefattas här på grund av studiens omfattning. 

Bland annat saknas i denna studie helt ett genusperspektiv på barnens lek, det vill säga en 

undersökning om och i så fall hur lekar och aktivitetsnivåer påverkas av vilket kön deltagarna 

har. Jag tror att detta kan vara ett intressant och viktigt framtida forskningsområde för att 

säkerställa en jämställd förskola där alla har samma möjlighet till lek och rörelse.  

Enligt Boverket (2015) ökar barns fysiska aktivitet då de vistas utomhus. Eftersom barnen 

på en mobil förskola utsätts för många olika utomhusmiljöer kan det tänkas att en sådan 

förskoleform främjar fysisk aktivitet. Dock kan tänkas att då klassen måste ta sig runt i staden 

med en buss minskar den fysiska aktiviteten eftersom barnen då är stillasittande. Ett annat 

framtida forskningsområde kan därför vara att jämföra barnens lek och aktivitet på en mobil 

förskola kontra på en traditionell. Dessutom kan undersökas om de olika förskoleformerna 

främjar olika typer av lek. 

Lekarna på förskolan såg ofta olika ut och observationer jag gjorde hade inte nödvändigtvis 

sett likadana ut om studien gjorts vid annan tidpunkt, till och med en vecka senare hade kunnat 

ändra resultaten. Till exempel hade observationerna antagligen sett mycket annorlunda ut om 

studien gjorts på sommaren då det är varmt. Lekarna påverkades av snön och av att barnen hade 

tjocka kläder på sig, vilket i sin tur påverkade rörelseförmågan och motoriken då exempelvis 

tjocka tumvantar är klumpiga. Ett framtida studieområde skulle därför kunna vara att jämföra 

barnens lek på vintern respektive på sommaren för att få större förståelse för hur årstiderna 

påverkar barnens lek och aktivitet. 

 

7. AVSLUTANDE ORD 

Jag har i denna studie ämnat att undersöka barnens lek på en mobil förskola. Även lekarnas 

platsanknytning har undersökts genom att strukturera upp studien i olika platskategorier. Jag 

anser att jag med hjälp av observationerna, fältanteckningarna och intervjuerna har fått en bild 

av barnens vardag i den mobila förskolan och barnens lek där och jag har enligt bästa förmåga 

återgett mina reflektioner i detta arbete. Jag hoppas i och med denna studie kunna bidra till ett 

bredare kunskapsunderlag när det kommer till barns lek och utveckling på denna typ av 

förskola.  
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