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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolegården i stadsmiljö påverkar 

barns utomhuslek. Studien syftar även till att undersöka till vilka aktiviteter gården nyttjas 

samt hur förskolegården har en betydelse för barnens sociala samspel. I takt med städernas 

framväxt tenderar barns fysiska aktivitet att begränsas då utomhusmiljön krymper. 

Materialet har samlats in genom observationer av fem förskolegårdar vars gård var större 

än 2000 kvm och tre förskolegårdar vars gård var mindre än 2000 kvm. Studiens teoretiska 

ramverk utgår från ett sociokulturellt perspektiv då förskolegården är en del av barnens 

sociala sammanhang. Utifrån studiens resultat fann vi att storleken på förskolegården 

påverkar utformningen och utbudet av barnens aktiviteter. Vi fann att de olika 

förskolegårdarnas hade liknande förutsättningar till vilka material och miljöer som kunde 

tillämpas. Resultatet visade att både de större samt de mindre förskolegårdarnas utbud 

bidrog till liknande sociala samt fysiska aktiviteter. Studien har väckt många intressanta 

insikter om hur förskolegårdar i stadsmiljö faktiskt är utformade i kontrast till vad 

forskning och rekommendationer föreslår. Detta har väckt ett intresse att genom en 

intervjustudie forska vidare om hur förskolegården planeras i stadsmiljö.   

 

Nyckelord: förskolegården, sociokulturellt perspektiv, observation, lekvärdsfaktorer, 

stadsmiljö, socialt samspel 
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1. Inledning 

Vi började tidigt intressera oss för förskolans utomhusmiljö och funderade över hur 

förskolan använder förskolegården för att främja barns utveckling samt lärande. Vi har 

olika erfarenheter utav förskolans utomhusmiljö eftersom vi är uppväxta under olika 

förhållanden. Sofia gick på en förskola i innerstaden och Elsa på en förskola mer belägen i 

landsortsmiljö. På den stadsnära förskolan fanns det en relativ stor gård med stor variation 

av ytor. Att förskolan var belägen i stadsmiljö märktes på att utflykter till skogen var få 

och att den var placerad i ett tättbefolkat område. Förskolan på landet hade också en stor 

gård med stor variation av ytor, men här fanns mer inslag av olika material samt mer 

naturinslag. Eftersom förskolan var placerad utanför tätbebyggelse fanns ett närmare 

förhållande till naturen vilket möjliggjorde utforskade av naturmaterial. Dock fanns det få 

möjligheter till utflykter till det närliggande samhället. 

Båda hade tillgång till en stor förskolegård och utomhusmiljö som kunde erbjuda en riklig 

variation av material och lekytor. Vi har sett att detta inte är fallet för alla 

förskoleverksamheter, speciellt inte på förskolor i stadskärnor. Under vår tid på 

utbildningen har vi mött olika förskolemiljöer där storleken på utomhus gården har 

varierat. Vi har sett att många förskolor i stadskärnan har en relativt liten förskolegård, 

med detta åsyftar vi att förskolegården har haft en yta och ett utbud som har varit 

begränsat. Med liten förskolegård avser vi att undersökta förskolegårdar i denna studie har 

en area mindre än 2000 kvm. När vi har gått förbi förskolor med en liten gård har vi undrat 

över hur verksamheten använder gården. Vi har även reflekterat över hur barnen upplever 

gården, om den är intresseväckande och möjliggör för barns lekmöjligheter. Enligt 

läroplanen för förskolan ska förskolan sträva mot att erbjuda varje enskilt barn möjligheten 

att vistas i olika naturmiljöer samt skapa intresse för fysisk aktivitet. Samtidigt skriver 

läroplanen att förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar intresse och respekt för sin 

omgivande miljö och för naturen (Lpfö18, s. 7 & 9). Utifrån detta finner vi det intressant 

att i den här studien undersöka samt jämföra små och stora förskolegårdar placerade i 

stadsmiljöer. Vi vill undersöka vad för möjligheter förskolegården kan erbjuda barnen och 

vad för påverkan den har på barns fysiska rörelse och gemensamma lek. 

Vi har genomfört två delstudier, där Elsa har genomfört delstudie 1 med observationer på 

förskolegårdar större än 2000 kvm och Sofia delstudie 2 med observationer på 

förskolegårdar mindre än 2000 kvm. Att vi har utgått från måttet 2000 kvm beror på att vi 

har påträffat det i Malmö Stads rekommendation för storleken för förskolegårdar (se 

bakgrund). Vi har valt att luta oss mot Malmö Stad eftersom vi anser att deras mått för 

förskolegårdens storlek ger en vägledning om vad som anses som en rymlig utomhusmiljö. 

Delstudiernas resultat och analys har skrivits av respektive författare.  Övriga delar av 

uppsatsen har vi tagit gemensamt ansvar för att skriva.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet redovisar vi vad läroplanen och Boverket skriver om utomhusmiljön och 

barns möjligheter till exempelvis rörelse. Vi lyfter även Friluftsfrämjandet eftersom de 

framhäver vikten av barns utevistelse. Boverkets föreskrifter ger en tydlig bild hur 

förskolegården bör utformas för att gynna barnen. Vi hänvisar till Boverket eftersom de är 

en myndighet med övergripande ansvar över samhällsplaneringen. Vi har valt att 

presentera ett par forskares resultat för att ge en kort introduktion till vad forskning säger 

om förskolegården och barns utevistelse. En djupare redogörelse för forskning inom 

området lyfts i forskningsöversikten. Vi har även valt att lyfta samhällsdebatten för att ge 

ett samhällsperspektiv på hur förskolegården och barns utevistelse förändras. Till sist lyfter 

vi Malmö Stad. Eftersom vi vill undersöka gårdens utformning och de aktiviteter som 

förekommer där betraktar vi att Malmö Stads rekommendationer och mått som en fruktbar 

källa för förskolegårdens storlek. 

2.1 Vad säger myndigheter och Friluftsfrämjandet 

Läroplanen  

Här jämför vi den reviderade läroplanen från 2016 med den nya läroplanen från 2018, detta 

för att se vad respektive läroplan skriver om barns utevistelse och aktiviteter i 

utomhusmiljön. 

Förskolan fick 2018 en ny läroplan som trädde i kraft 1 juli 2019, den äldre läroplanen 

kom till 1998 och reviderades 2010 och 2016. I den äldre läroplanen (1998/16, s. 7) lyfts 

det att barnen ska ha möjlighet att växla mellan olika aktiviteter både inomhus och 

utomhus. Barnen ska få möjlighet att vistas i både planerad och naturlig utomhusmiljö. 

Vidare lyfts vikten av att ta hand om naturen och miljön samt människans påverkan på 

densamma. Även den nya läroplanen (2018, s. 9) trycker på vikten av att barnen ska få 

förståelse för miljön och naturen och hur de ska ta hand om densamma. Till skillnad från 

den gamla läroplanen lyfts det inte lika tydligt att utomhusvistelsen ska vara varierande 

mellan planerad och naturlig miljö. Dock lyfts det att barnen ska få möta naturmiljöer 

(Lpfö18, 2018, s. 9). I den nya läroplanen läggs stor vikt vid att barnen ska få känna 

rörelseglädje och därigenom få ett intresse för fysisk aktivitet (Lpfö18, 2018, s. 9). 

   

Sammanfattningsvis kan vi se att de båda läroplanerna trycker på att barnen ska utveckla 

respekt för miljön och lära sig att vårda den. I den senaste läroplanen har barns hälsa fått 

större utrymme bland annat genom att det läggs fokus på att förskolan ska uppmuntra barns 

rörelseglädje. Utevistelse anses viktigt i de båda läroplanerna, i den gamla läroplanen lades 

större vikt på att den ska vara varierande mellan naturlig och planerade miljöer. I den nya 

läroplanen lyftes att barnen ska möta naturmiljöer men inte i vilken utsträckning. Här 

nedan kommer vi lyfta vad intresseorganisationen Friluftsfrämjandet skriver om barns 

utevistelse. 
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Friluftsfrämjandet 

I Friluftsfrämjandets broschyr för förskolan framhävs vikten av att skapa möjligheter för 

barn att upptäcka, uppleva och lära i utomhusmiljön 

(https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/5.-friluftsframjandet-i-

skolan/broschyrer/forskolan_broschyr_a5_lowres.pdf, u.å., s. 5). Friluftsfrämjandet förespråkar 

en pedagogik som utgår från ett friluftsperspektiv med fokus på rörelse, lek och att barn 

ska erfara med alla sina sinnen. I broschyren för förskolan beskrivs fördelarna med att 

vistas i utomhusmiljön. Bland annat lyfter Friluftsfrämjandet att utomhusleken och 

pedagogik i naturen bidrar till att barn utvecklar sociala och emotionella erfarenheter. 

Utomhusmiljön skapar möjligheter för rörelse och välbefinnande samtidigt som barns lust 

till lek och lärande stimuleras. Utomhusmiljön främjar barns tillväxt av hjärnan vilket 

bidrar till mer koncentration och till friskare barn (u.å., s. 7–9). Friluftsfrämjandet riktar sig 

främst till “Ur och skur förskolor” samt “Skogsmulle förskolor” där utomhuspedagogiken 

spelar en stor roll. Dock är målet att utveckla friluftsfrämjande förskolor överlag och att 

alla barn ska kunna uppleva naturen med alla sina sinnen och att detta ska stimulera deras 

nyfikenhet och lärande. Målet är att förskolor ska kunna etablera en pedagogik mer riktad 

mot utomhusmiljön eftersom detta enligt Friluftsfrämjandet skapar ett mer lustfyllt och 

positivt lärande (u.å., ibid). Nedan kommer nu att vi redovisa vad Boverket skriver om 

utformningen och tillämpningen av förskolegårdar. 

Boverket 

Boverket är en myndighet som ansvarar för samhällsplaneringen, byggande och boende. 

Boverket gav 2015 ut “Gör plats för barn och unga”, rapporten är skriven i samverkan 

med Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Statens Kommuner och Landsting samt 

tankesmedjan Movium. Syftet med rapporten är att ge vägledning till beslutsfattare inför 

planering och utformning av utomhusmiljön för bland annat förskolor (Boverket 2015, s. 

3). I rapporten lutar sig Boverket mot forskning av Titti Olsson och Anna Lenninger som 

påvisar att barn behöver utrymme för lärande och lek (Olsson & Lenninger, 2006). De lutar 

sig även mot Fredrika Mårtenssons forskning från kring lekens betydelse för barns 

möjlighet att utveckla bland annat sin fantasiförmåga och motorik. Rapporten beskriver 

utemiljöns betydelse för barns utveckling och välbefinnande (Mårtensson 2009). Enligt 

Boverket är utemiljön och friytor viktiga platser som skapar en grund för barns nyfikenhet 

och utforskande av den sociala världen men också för fysiska utmaningar och möjligheter 

till lek (2015, s. 9-10). Friytor avser en plats som går att leka på exempelvis en lekplats. 

Friytorna har under en längre tid minskat i takt med att städernas tillväxt och att 

bebyggelsen blir allt tätare. Urbaniseringen av landet har gjort att utrymmet för 

utomhusmiljöer begränsas. Idag ställs förskolor speciellt i stadsmiljöer inför en stor 

utmaning att utveckla tillräckligt stora friytor som möjliggör för barns lärande eller lek 

(Boverket, 2015, s. 10 & 16).  

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/5.-friluftsframjandet-i-skolan/broschyrer/forskolan_broschyr_a5_lowres.pdf
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/5.-friluftsframjandet-i-skolan/broschyrer/forskolan_broschyr_a5_lowres.pdf


 

4 

 

För att barn ska kunna erfara omvärlden med alla sina sinnen bör det finnas platser för lek 

och upptäckande. Boverket menar på att det är en stor utmaning att utveckla samt avsätta 

tillräckligt stora friytor. Det finns höga krav att skapa en god utemiljö med fokus på 

planeringen men också i utformning och förvaltning av miljön. Enligt Boverkets egna 

allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid förskolor eller liknande verksamheter bör 

friytan vara rymligt utformad med plats för stor variation av terräng-och 

vegetationsförhållanden. Friytan bör också skapa goda sol-och skuggförhållanden 

(Boverket 2015, s. 51). Boverket beskriver att ytorna bör ta hänsyn till barns lek, motion 

och annan utevistelse. Friytan bör vara anpassad för varje enskilt barn. Ett rimligt mått på 

friytor i förskolan kan vara 40 kvm friyta per barn och 30 kvm friyta per barn i 

grundskolan. Enligt rekommendationerna bör den totala storleken på friytan överstiga 3000 

kvm, ytor som understiger detta mått betraktas som en liten yta. Boverket redovisar att 

mindre ytor har en negativ påverkan på barns hälsa och välbefinnande. De ytor som 

understiger måttet kan bidra till att barnen får svårt att utveckla sociala, kognitiva samt 

motoriska färdigheter (2015, s. 54). Nedan kommer vi framföra vad forskningsartiklar 

skriver om förskolegårdens utformning, utbud och barns sociala samt fysiska aktiviteter.   

2.2 Vad säger forskningen 

Artikeln “Environmental Child-Friendliness: Collaboration and Future Research” 

publicerad i Children, Youth and Environments skriven av Pia Björklid och Maria 

Nordström. Björklid och Nordström (2007, s. 389) jämför tidigare studier gjorda i Finland, 

Italien och Sverige för att se hur barnens utrymme i storstäder förändras. De påtalar att 

barn i länder i norra Europa tidigt får lära sig att ta hand om sin fysiska miljö. Björklid och 

Nordström (2007, s. 390) har sett att barn utan tillgång till egna platser har mindre kunskap 

om miljön. Dagens byggideal för städer är att förtäta städerna och bygga bort platser för 

barn exempelvis parker och skolgårdar. Intresset för barns miljö är väldigt lågt prioriterat 

av staten och andra myndigheter, vid planering av städerna ignoreras barnkonventionens 

artikel om att barnen har rätt till en bra miljö och principen om grön planering lyfter att 

barns miljöer är viktiga (Björklid, Nordström, 2007, s. 392).  

Förtätning och utformning av förskolegården beskrivs vidare av Fredrika Mårtensson i 

avhandlingen “Landskapet i leken - En studie av utomhuslek på förskolegården”. Här visar 

Mårtensson (2004, s. 15-16) att barns fysiska möjligheter till rörelsefrihet samt utomhuslek 

allt mer begränsas i takt med städernas framväxt och utbredning. Utbyggnaden av 

bostadsmiljöer leder till att utevistelsen mer eller mindre ersätts av förskolegården. 

Avhandlingen belyser att storlekarna och utbudet på förskolegårdar varierar, vilket kan 

skapa olika förutsättningar för barns utevistelse. Mårtensson (2004, s. 17–18) nämner att 

de utbud och material som ska finnas tillgängliga är ofta dåligt tillämpade och utrustade för 

barns fysiska möjligheter. Mårtensson (2004, ibid) menar att de gårdar som inte erbjuder 

ett varierande utbud av terräng-och naturinslag samt de gårdar där redskapen och 

materialet har en oplanerad utplacering inte skapar möjligheter för barns utforskande. Det 

bidrar även till att barns sociala och fysiska förmågor inte stimuleras. 
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Förskolegården är inte bara en plats som möjliggör till barns fysiska erfarenheter utan 

gården framhäver även barns sociala förmågor.  Barbro Bruce är docent i 

utbildningsvetenskap med inriktning i specialpedagogik, Bruce (2010, s.101) framhäver i 

sin studie “Lek och Språk” att utomhusmiljön främjar barns lek vilket i sig möjliggör för 

barns utforskande och utveckling av språket. Språket och leken är starkt sammankopplade 

med varandra då kommunikation och samspel utgör grunden. På förskolegården kan 

barnen få möjlighet att samspela och uttrycka sina fantasiförmågor i och med att barnen 

leker tillsammans. Det är genom leken och samspelet som barn får möjligheten att utöva 

samt utveckla sin språkförmåga vilket bidrar att de skapar en förståelse för omgivningen. 

Bruce menar på att det måste det finnas ett varierat utbud och en god utformning av 

förskolegården för att främja barns samspel och språk (Bruce, 2010, s.102). Vi anser att det 

är viktigt att nämna barns lekmöjligheter i utomhusmiljön eftersom leken är en del av barns 

sociala aktiviteter på gården. Utifrån forskningen har vi kunnat se hur barns aktiviteter 

begränsas och hur förskolegården krymper i främst stadsmiljöer. Nedan kommer vi lyfta 

fram vad samhällsdebatten skriver om hur barns sociala samt fysiska aktiviteter begränsas. 

2.3 Vad säger samhällsdebatten 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet (2018-08-10) visar Elisabeth Edsjö, Helna Friman, 

Clarissa Kugelberg, Karin Schibbye hur förskolor i Stockholms innerstad tvingas hålla till 

godo med små ytor för sin utomhuslek. De lyfter fram hur riktlinjerna för förskolegården 

storlek har förändrats över tid. På 1970-talet när barnstugeutredningarna bedrevs skapades 

riktlinjer för förskolans miljö både inomhus och utomhus, det förutsattes att varje barn 

skulle ha 30–35 kvm yta utomhus. De bindande riktlinjerna togs bort under 1980-talet och 

det skapades nya riktlinjer för hur förskolans gård ska planeras med ytor för bland annat 

rörelselek. Att varje barn ska ha 40 kvm yta sätts som ett riktmärke. Debattartikeln 

framhäver hur nya förskolor byggs i tätbebyggda områden där det inte finns utrymme för 

en gård och barnen i bästa fall har 10 kvm per barn att röra sig på. Edsjö m fl. 

argumenterar för att de riktlinjer som finns framtagna ska bli bindande. De har frågat 

politikerna i Stockholms län hur de vill att förskolegårdarna ska planeras och enbart ett 

parti vill se en bindande riktlinje på 20 kvm/barn. 

En förtätning av staden sker inte bara i Stockholm, utan i de flesta svenska storstäder. 

Förtätning innebär att det bebyggs på redan bebyggd mark så att de obebyggda områdena 

minskar. Helena Bjarnegård, riksarkitekt, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 

(2019-03-20) att platser för utevistelse för barn och unga byggs bort när städerna 

komprimeras. Bjarnegård förespråkar vikten av att planera stadsmiljön där platser för 

utevistelse för barn och unga möjliggörs. Barn och unga spenderar idag mer av sin tid i 

hemmet, skola/förskola och möjligen någon fritidsaktivitet. Debattören lyfter fram att mot 

bakgrund av var barn vistas bör skolgården/förskolegården planeras så att det finns plats 

för såväl lek och rörelse som för samtal och enskildhet.  

Malmö är en av de städer som står inför utmaningen att bygga förskolor i en växande stad 

där behovet av förskoleplatser ökar och samtidigt ha förskolor med en god kvalitet på 
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utomhusmiljön. I Malmö har Stadsbyggnadsnämnden (2016, s. 1) arbetat fram riktlinjer för 

hur friytor vid förskolor bör användas. Riktlinjerna ska användas som vägledning vid 

byggandet av förskolor och förskolegårdar. Enligt riktlinjerna bör varje barns friyta på 

förskolegården vara minst 30 kvm eller ha en total yta på 2000 kvm. För att analysera 

förskolegårdar använder sig Malmö Stad av ett analysverktyg de kallar lekvärdesfaktor 

(2016, s. 15), lekvärdsfaktorn tillämpades 2011 och har sedan dess används för att mäta 

kvaliteten på förskolegårdar. Enligt Malmö Stad bör förskolegården kunna delas in i tre 

zoner, en “trygg zon” med plats för lugn lek. Den andra zonen, “den vildflyktiga zonen”, 

innehåller redskap för rörelse och dynamisk lek till exempel klätterställningar och gungor. 

Den tredje zonen även kallat den ”vilda zonen” bör utgöra en tredjedel av förskolegården 

som ska innehålla tät växtlighet och en varierande terräng som går att leka i och utforska.  

I nuläget pågår det en debatt i bland annat Uppsala om barns friytor och storleken på 

förskolegårdar eller andra verksamheter. Uppsala Health Summit är en konferens och en 

arena för samtal kring hälsa, 2019 års tema för konferensen var “Barn i staden”. Syftet 

med konferensen var bland annat att lyfta fram vikten av att lyssna till barnen vid planering 

samt vikten av att planera stadsmiljön så det finns ytor för barns lek (2019, s.14, 30 & 44).  

2.4 Sammanfattning 

Ovan har vi försökt att ge en bild av vad myndigheter, intresseorganisationen 

Friluftsfrämjandet, forskning och olika röster ur samhällsdebatten lyfter rörande hur en 

förskolegård ska utformas. Det vi har sett och som lyfts i både styrdokument och av olika 

myndigheter är att det är väsentligt att barnen ska ges möjlighet fysisk aktivitet och att 

utomhusmiljön ska främja barns rörelse. I vår studie vill vi undersöka förskolegårdens 

olika förutsättningar och påverkan på barns sociala samt fysiska aktiviteter. Vi kommer 

undersöka hur olika stora förskolegårdars utbud och miljöer påverkar barnens sociala 

samspel men även till vilka aktiviteter gården nyttjas. Med bakgrund av vår studie anser vi 

att de ovannämnda perspektiven är berikande för vår studie. Detta för att kunna få olika 

synsätt på hur utomhusmiljön betraktas och hur förskolegårdar i stadsmiljöer används. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur storleken på förskolegården i stadsmiljöer 

påverkar barns utomhuslek och om gårdarnas storlek kan tänkas påverka barns rörelse samt 

sociala samspel. 

• Till vilka aktiviteter används utomhusmiljön på fem förskolegårdar större än 2000 

kvm? 

• Vilka exempel på barns rörelse och sociala samspel kan iakttas på fem gårdar större 

än 2000 kvm? 

• Till vilka aktiviteter används utomhusmiljön på tre förskolegårdar mindre än 2000 

kvm? 

• Vilka exempel på barns rörelse och sociala samspel kan iakttas på tre gårdar mindre 

än 2000 kvm? 

I delstudie 1 undersöks de två första frågorna av Elsa, de senare två frågorna undersöks 

av Sofia i delstudie 2.  
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer vi att presentera forskning inom området vi vill undersöka nämligen 

förskolegårdens utomhusmiljö. Forskningen presenteras utifrån följande rubriker; “Barn i 

staden”, “Förskolegården som plats”, “Förskolegårdens utformning” och “Utbildning i 

utomhusmiljön”. I detta avsnitt har vi använd tio forskningsartiklar där Fredrika 

Mårtenssons avhandling har fått störst utrymme och återkommer under flera rubriker. 

Mårtensson har fått stor plats för att vi finner att avhandlingen svarar väl mot vad vi i vår 

studie vill undersöka. När vi började söka efter forskning fann vi att det fanns lite 

forskning bedriven inom utomhuspedagogik. För att få en vidare bild av forskningsområdet 

valde vi att även titta på nationell samt internationell forskning och avgränsade oss till 

forskning utkommen efter år 2000.  Den internationella forskningen beskriver en 

förändring av staden och förskolegården likt den som sker i Sverige. Vi började använda 

sökorden “outdoor environment”, “preschool”, “kindergarten” och “urban preschool” men 

fann få resultat som riktade sig mot förskolegården. Vi fick senare vidga vårt sökområde 

och för att hitta forskning som ligger nära det vi vill undersöka. Vi använde sökord som, 

“outdoor enviroment”, “kindergarden”, “outdoor play”, “playground” och “outdoor 

education”. Vi valde enbart peer reviewed artiklar i forskningsöversikten, då de artiklarna 

är granskade av ämnesexperter och forskningen har därför hög kvalitet. 

4.1 Barn i staden 

Forskaren Fredrika Mårtensson (2004, s.5) har i sin avhandling “Landskapet i leken - En 

studie av utomhuslek på förskolegården” undersökt både förskolor belägna i innerstaden 

och ytterområden. Avhandlingen är publicerad i Alnarp av SLU. Mårtensson har genom en 

observationsstudie undersökt hur barn utnyttjar den fysiska miljön. Mårtensson (2004, s. 

21) redovisar i sin studie att de förskolor som var belägna i stadsmiljöer hade i genomsnitt 

en gård på 1168 kvm medan gårdar som var belägna i ytterområden hade en yta på 2504 

kvm. Utav de undersökta förskolegårdarna i stadsmiljöer hade 10% av gårdarna en mindre 

uteplats och 8% saknade helt en förskolegård, detta gällde främst förskolor i 

bostadsområden där gården ingick i ett större bostadskomplex. Utbudet av lekredskap, 

barns lek och naturmiljöer var mer begränsat på förskolegårdarna i innerstaden än på 

“naturgårdarna” belägna i ytterområden. På ”naturgårdarna” kunde barnen röra sig över en 

mycket större yta där gården framhävde barns sociala samt fysiska lek. Att förskolors 

utbud samt utformning varierar beror på vilka lagar, riktlinjer och prioriteringar som råder 

inom kommuner eller de enskilda verksamheterna men också vad för rådande möjligheter 

som finns för att kunna tillämpa barns utemiljöer (Mårtensson, 2004, s. 13 & 21).  

 

Cathrine Melhuus (2012, s. 457) har sin fältstudie “Outdoor day-care centres – a 

culturalization of nature: how do children relate to nature as educational practice?” 

undersökt hur barn upplever sociala samspel i sin utevistelse på daghemsgårdar i Norge. 

Artikeln är publicerad av European Early Childhood Education Research 
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Journal. Melhuus (2012, s. 457–458) skriver i sin studie att utomhusmiljön kan beskrivas 

som ett rum med strukturer, strukturerna förmedlar ett syfte till platser som finns i miljön 

exempelvis kullar eller sandlådan finns i omgivningen. I de miljöer där pedagogerna kunde 

erbjuda utrymme för barns aktiviteter kunde bidra till att främja barnens kreativitet, 

självständighet, sociala och fysiska förmågor. Enligt Mårtensson skapar utomhusmiljön 

möjligheter för att utveckla sociala samt kulturella sammanhang. Genom att barn använder 

sig av dessa platser till exempel sandlådan bidrar det till att barnen blir medskapare av 

platsen vilket medför att barnen skapar en djupare meningsfull lek (ref. i Melhuus, 2012, s. 

464). Likt Mårtensson betonar Melhuus (2012, s. 466) att de förskolegårdar som erbjöd 

öppna och varierade material kunde främja barns fysiska eller sociala lek och 

fantasiförmågor. 

 

Knut Løndal, Karoline B. Norbeck, Anne-Karine H. Thorén har i sin artikel “How Does a 

Manmade Outdoor Area in a Large, Urban Kindergarten Afford Physical Activity to 5-

Year-Old Children” publicerad i Children, Youth and Environment undersökt hur 

femåringar använder sig av förskolegården. För att genomföra studien har Løndal, 

Norbeck, Thorén genomfört en observationsstudie vid en förskola i Oslo, Norge. Løndal, 

Norbeck, Thorén (2015, s. 129 & 133) skriver om det ökade trycket på förskolor i Oslo och 

hur tillgången till utomhusmiljön minskat signifikant samt att inslagen av naturlig miljö 

minskat. I Norges policy för planering av urbana miljöer är målet att förtäta städerna samt 

att utnyttja ytorna effektivt, det påverkar barns utomhusmiljö och även förskolorna. På 

förskolan där Løndal, Norbeck och Thorén (2015, s. 133) genomförde sin observation var 

ytan på förskolegården långt under den rekommenderade arean på 24 kvm per barn. 

Gården bestod till största del av områden med klätterställningar, gungor, modeller av bilar 

och skepp samt sandlådor. Under observationerna konstaterade Løndal, Norbeck och 

Thorén (2015, s. 141) att barnen lockades till motoriska aktiviteter som att klättra och att 

de uppehöll sig längre vid dessa aktiviteter. De såg även att barnen lockades till platser där 

de kunde vara ensamma. Løndal, Norbeck och Thorén (2015, s. 145-146) påtalar att 

möjligheterna för fysisk aktivitet utomhus anses viktigt i Norges mål för förskolan. 

Författarna har i sin studie kommit fram till att de små gårdarna begränsar barnens frihet 

att välja var och när de ska leka. De har genom sin studie lärt sig om hur förskolegården 

bör designas för att på bästa sätt främja barnens fysiska aktivitet. De menar att en 

utomhusmiljö bör innehålla en variation av platser på marken, klättrings områden och 

områden med löst material. 

4.2 Förskolegården som plats 

Mårtensson (2004, s. 19 & 132–133) framhäver att förskolegården har fått en allt mer 

betydelsefull roll för barns utevistelse, fysiska miljöer och utomhuslek. Eftersom barns 

möjligheter till utevistelse begränsas behöver förskolan en gårdsmiljö som väcker barns 

intresse och utforskande. Förskolegården ska möjliggöra för barns sociala samt fysiska 

förmågor vilket skapar förutsättningar för barns delaktighet och tillhörighet.  
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 Anne-Marie Morrissey, Caroline Scott och Llewellin Wishart (2015, s. 32) har i sin studie 

“Infant and Toddler Responses to a Redesign of Their Childcare Outdoor Play Space” 

undersökt barns lekutrymmen och möjligheter för barns lek samt fysiska rörelse. Artikeln 

är publicerad av Children, Youth and Environment där författarna har genomfört en 

observationsstudie av förskolor belägna i förorter i Australien. Morrissey, Scott och 

Wishart (2015, s. 30) lyfter i sin studie likt Mårtensson att platser som möjliggör för 

varierade miljöer har en positiv påverkan på barns välbefinnande samt sociala och 

kognitiva utveckling. Utomhusmiljöer och naturmiljöer är platser som kan erbjuda 

varierande terräng-och naturinslag vilket i sig bidrar till barns fysiska sammanhang och 

kreativa lek. Morrissey, Scott och Wishart (2015, s. 30–31) påpekar samtidigt att tillgången 

utav dessa platser allt mer begränsas. På grund av bristande kunskaper om barns naturliga 

miljöer tenderar barns utomhusmiljöer bland annat på förskolegårdar skapa miljöer som 

inte utmanar barnens sociala eller fysiska lek. Studien pekar att utomhusmiljöer eller 

förskolegårdar där de fanns få eller inga naturinslag istället dominerades av konstgjorda 

ytor och material.  Morrissey, Scott och Wishart (2015, s. 50 & 30) påstår att de gårdar 

som kombinerar naturliga och inbyggda element skapar meningsfulla utrymmen för lek 

vilket kan främja barns fysiska aktiviteter. Därmed bör förskolegårdar eller andra platser 

innehålla naturliga inslag, exempelvis stenar, jord och buskar på gården, eftersom detta har 

en påverkan på barns välbefinnande.  

  

I artikeln “The woods is a more free space for children to be creative; their imagination 

kind of sparks out there’: exploring young children’s cognitive play opportunities in 

natural, manufactured and mixed outdoor preschool zones” utgiven 2016 i Journal of 

Adventure Education and Outdoor Learning har Zahra Zamani genomfört en 

observationsstudie av förskolor i sydöstra USA. I sin studie jämför Zamani (2016, s. 173) 

hur barn och pedagoger använder de olika zonerna på förskolegården. Zonerna är indelade 

i tre kategorier, den naturliga zonen med rik vegetation, den mixade zonen där lekredskap, 

som till exempel gungor, och vegetation blandas och den tredje zonen innehåller främst 

klätterställningar, små hus, gungor och rutschkanor. Zamani (2016, s. 181) lyfter fram att 

pedagogerna på förskolan jämställer utbildningen inomhus och utomhus och att de menar 

att varje zon stöttar olika delar av barns utveckling. Pedagogerna uttrycker att den naturliga 

zonen stimulerade mer komplexa lekar och skapade möjligheter för barn med olika 

inlärningsstrategier. Barnens förmåga att gömma sig, leka i grupp, fantisera och skapa egna 

lekar ökar i den naturliga och den mixade zonen. Resultatet i Zamanis studie stämmer 

överens med det Mårtensson och Melhuus skriver om att varierande gårdar främjar barns 

lärande. 

4.3 Förskolegårdens utformning 

Mårtensson (2004, s. 132-133), som vi nämnt tidigare, belyser i sin studie att det är viktigt 

att se över planeringen samt utformningen av förskolegårdar samt skolgårdar, de ska vara 

utformade så att de skapar utrymme för ytor och varierande miljöer. Barn hämtar främst 
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sin inspiration från den fysiska samt sociala sammanhangen som finns i den omgivande 

miljön.  

 

Kari-Anne Jørgenson (2011, s. 491) har i sin studie “Children’s clans’; social organisation 

and interpretive reconstruction as aspects on development of peer-groups in outdoor play” 

undersökt hur barn utvecklar sociala strukturer genom lek. Artikeln är publicerad av 

Ethnography and Education där Jørgenson har genomfört en fältstudie av två förskolor i 

Norge. Jørgenson (2011, s. ibid) skriver likt Mårtensson att utomhusmiljön är en viktig 

utgångspunkt för att framhäva barns lek och utveckling. Utevistelse ses som betydelsefull 

för att kunna främja barns erfarenheter till naturen och kulturella arv. Som tidigare nämnt 

väver avhandlingen också in att barn inte får tillgång till olika naturmiljöer och utevistelse. 

Jørgensson (2011, s. 492) hävdar att vi vuxna berövar barnen från att deltaga i sociala samt 

kulturella sammanhang. De platser som ska främja barns lek och utevistelse har blivit 

kritiserade för att exkludera barns sociala samt kulturella sammanhang. Barns platser 

tenderar att bli oplanerade och ostrukturerade där det saknas tillgångar till naturmaterial 

och självständiga lek. 

 

Möjligheter och begränsningar 

 

Mårtensson (2004, s. 131 & 109) förklarar att de förskolegårdar som erbjöd varierande 

aktiviteter som stimulerade barns sociala samt fysiska förmågor främjade barnens “mentala 

rörelseriktning” och på så sätt kunde barnen bli medskapare till de olika platserna på 

förskolegården. Mårtensson (2004, s. 126–127) hänvisar till att den fysiska miljön 

underlättar för barn att bli medskapare till platser som de använder under leken medan mer 

tydliga platser och former underlättar för barns samspel. Att barn blir medskapare av 

platser medför att barn kan dramatisera, samspela och samordna sina lekmiljöer 

(Mårtensson 2004, s. 134).  

 

Enligt Mårtensson (2004, s. 82) var de förskolegårdar som erbjöd varierade naturinslag och 

stora ytor viktiga startpunkter för leken och barns intressen. I områden till exempel mellan 

lekstugan och naturområden uppstod det en dynamik mellan de sociala samt fysiska 

områdena. Dessa områden lockade barnen till rörelse vilket bidrog till att främja barns 

leksammanhang. Mårtensson (2004, s. 126) skriver även att utbudet på förskolegården 

påverkar barnens lek och fysiska samt sociala sammanhang. Barnens lek formas av gården 

och av de material de möter. Materialet är tänkt att tillfredsställa barnens intressen 

exempelvis gungorna kan bidra till en lustfylld lek och socialt samspel med andra. I 

avhandlingen visade det sig även att gårdar med mer öppna miljöer bidrog till att barnen 

lättare kunde bli indragna i lekens rörelseenergi till exempel springa eller jaga 

varandra.  På förskolorna belägna på landet fanns det en stark rörelse-och lekdynamik där 

barnen använde platserna i relation till sig och varandra. Dessa platser bildade även rastlös 

rörelse och områden som barnen kunde gömma sig i (Mårtensson, 2004, s. 120–121). 
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Dessa miljöer har också en värdefull roll, att kombinera vilda lekar med lugna miljöer är 

viktigt för att främja barnens lekmöjligheter. Enligt Mårtensson (2004, s. 131) bör 

förskolegården ta hänsyn till både storlek och utformning som olika naturmiljöer för att 

kunna främja barnens sociala och fysiska möjligheter.  

 

Jørgenson, som vi tidigare nämnt, skriver att det är viktigt att barn får möjligheten att 

utforska, leka samt röra sig i olika miljöer. Jørgenson (2011, s. 493 & 503) lyfter fram att 

öppna, stora och varierande miljöer samt material inspirerade till barns fria lek och 

samspel. Det fanns inget förutbestämt syfte med naturmiljöerna eller materialet vilket 

skapar möjligheter för barns kreativa lek och sociala förmågor. Variationen av utbud och 

utformning öppnade upp för mångfald i barns roller och bidrog till att barnen kunde 

utveckla en förståelse för sina egna förmågor.  

 

I artikeln “The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for 

toddlers' play, learning and development” utgiven i Journal European Early Childhood 

Education Research Journal 2010 undersöker Thomas Moser och Marianne T. Martins hur 

förskolegårdar utnyttjas genom att observera 177 förskolor i Norge. Likt Jørgenson 

argumenterar Thomas Moser och Marianne T. Martinsen (2010, s. 459) för att en bra 

utomhusmiljö är avgörande för barns sociala utveckling och lärande. De menar att en bra 

utomhusmiljö bör vara attraktiv, utmanade och stimulera möjligheten för barn att utforska 

tillsammans med andra både barn och vuxna. Vidare lyfter Moser och Martinsen (2010, s. 

463 & 468) att gårdens storlek är en viktig aspekt för vilken kvalitet utomhusmiljön har. 

Tillgången till leksaker styrs oftast av pedagogerna och pedagogerna styr oftast vad de 

anser lämpligt för barnen i relation till deras ålder och vad pedagogerna anser är 

meningsfullt. Moser och Martinsen menar att barn som har tillgång till en rik och 

varierande utomhusmiljö med stor yta kommer erfara en mer stimulerande miljö. 

 

4.3 Utbildning i utomhusmiljö 

Mårtensson (2004, s. 115) skriver att det är utifrån den fysiska omgivningen som barnen 

kan få utspel för leken och där de utvecklar både yttre och inre erfarenheter. Den fysiska 

miljön formar barns tankeförmågor och sätt att reagera på omvärlden. I leken kan barn ge 

uttryck för olika känslor som glädje och skapar en lustfylld relation till den fysiska miljön. 

Naturmiljön och utformningen av utomhusmiljön är därför betydelsefull eftersom de 

sociala samt fysiska kontexterna som på olika sätt är närvarande i omgivningen formar 

lekens möjligheter. (Mårtensson, 2004, s. 39, 127 & 129). Mårtensson hävdar (2004, s. 

110-112) att de förskolegårdar som erbjöd varierade naturmiljöer exempelvis sandlåda 

bidrog till barns fysiska lek och upptäckande. På gården bör barn erfara årstider och 

väderförändringar vilket påverkar lekens utformning och barns utforskande. Barnens lek 
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förändras av materialet och materialet påverkas av vädret exempelvis sandlådan funktion 

förändras beroende på väderleken.  

Günseli Yildirim och Güzin Özyilmaz Akamca har i sin studie “The effect of outdoor 

learning activities on the development of preschool children” undersökt förskolor i 

Turkiet. Artikeln är publicerad av South African Journal of Education. Yildirim och 

Özyilmaz Akamca (2017, s. 1) har genom en observationsstudie undersökt hur 

utomhusaktiviteter påverkar förskolebarns motoriska, kognitiva, sociala och språkliga 

utveckling. Författarna förklarar i sin studie att utbildningen i förskolans värld inte bara ska 

begränsas till aktiviteter inomhus utan lärande ska även ske i utomhusmiljön. (2017, s. 6) 

Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017, s. 2) påpekar att utomhusmiljön har en betydande 

roll för utveckling samt lärande. Studien visade att de förskolor som bedrev utbildning i 

utomhusmiljön bidrog till att främja barnens kognitiva, socio-emotionella och fysiska 

erfarenheter. Dessa miljöer underlättar för barnens utforskande, att förmedla sina egna 

känslor och fatta beslut. Resultat påminner om Mårtenssons studie då Yildirim och 

Özyilmaz Akamca (2017, s. 2 & 5) påtalar att naturmiljön motiverar barnen att upptäcka 

sig själva och den omgivande miljön. Utomhusmiljön erbjuder varierade och lustfyllda 

miljöer vilket bidrar till ett mångsidigt och meningsfullt lärande. Yildirim och Özyilmaz 

Akamca (2017, s. 5–6) understryker att pedagoger bör utnyttja sig mer av utomhusmiljön i 

utbildningssyften. För att kunna främja barns utveckling och lärande behöver pedagogerna 

skapa mer varierade aktiviteter som stimulerar barnens nyfikenhet samt sociala 

sammanhang.  

Jonas Cox, Charles Salina och Fay Mascher har i sin studie “A While in the Wild: How a 

Place-Based Environmental Program with Extended Outdoor Experiences Influences 

Kindergarten Students’ Empathy Toward the Environment” undersökt hur utomhusmiljön 

samt aktiviteter i utomhusmiljön påverkar förskolebarns medvetenhet och respekt för 

naturen. Artikeln är publicerad av Connections där Cox, Salina och Mascher (2011, s. 21) 

har genomfört en intervjustudie av en förskola i Kanada. Författarna konstaterar i sin studie 

att utomhusmiljön skapar möjligheter för barns utveckling samt lärande. Det varierade 

utbud som finns i miljön exempelvis terräng eller naturmaterial främjar barns fysiska 

förmågor exempelvis balans men även sociala egenskaper och barns lek. Naturen inbjuder 

till barns fria lek och skapar nyfikenhet samt ett intresse att lära sig mer om omvärlden 

(Cox, Salina och Mascher, 2011, s. 21) Detta kan även kopplas till Yildirim och Özyilmaz 

Akamcaa (2017, s. 2 & 5) studie där båda påtalar att utomhusmiljön kan ses som 

en mångsidig meningsskapare där barnen erfar genom miljön. Cox, Salina och Mascher 

(2011, s.22–23) hävdar att användandet utav miljön bidrar till kunskaper om den. Barn blir 

medvetna om naturens egenskaper och möjligheter. När barn får möjligheten att leka i 

naturmiljön skapas en förståelse för omgivningen.  

Det Cox, Salina och Mascher lyfter om att kontakten med miljön bidrar till läran om 

densamma beskrivs även av Matteo Giusti, Stephan Barthel och Lars Marcus. I deras 
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studie “Nature Routines and Affinity with the Biosphere: A Case Study of Preschool 

Children in Stockholm “, som är publicerad av Children, Youth and Environment har 

författarna utfört fallstudier på förskolor i Stockholm. De undersöker om en minskad 

kontakt med naturen påverkar utvecklingen av bland annat känslomässig samhörighet med 

naturen (Giusti, Barthel & Marcus, 2014, s. 18-19 & 22). De ställer en hypotes om att barn 

som går på förskolor i ett grönare område utvecklar en starkare samhörighet med naturen. 

Resultatet av Giusti, Barthel och Marcus (2014, s. 27–29) studie visar att förskolans 

placering avgör hur barnen kommer ut i naturen. Resultatet visar även att barn som möter 

naturen ofta visar högre känslomässig samhörighet med naturen än barn som sällan möter 

naturen. Barn som ofta vistas i naturen visar även en större förståelse för sambandet mellan 

produkter och de naturliga resurser som används för att tillverka dem. Likheten mellan 

barnen som ofta under förskoletiden vistas i naturen och de som inte gör det är attityden 

mot att leka i naturen. Barn ur båda grupperna uttrycker att inomhuslek känns tryggare och 

en rädsla inför att gå vilse och för vilda djur i naturen. 
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5. Teoretiska perspektiv 

I vår studie anlägger vi ett sociokulturellt perspektiv. Vi valde detta perspektiv för att vi 

ville undersöka barnens sociala samspel och skapa oss en förståelse för hur den omgivande 

miljön möjliggör för barns aktiviteter och samspel. Det sociokulturella perspektivet riktar 

främst fokus på samspelet mellan människor men även på hur vi använder olika föremål 

för att förstå omgivningen. Vi anser att perspektivet är lämpligt för att beskriva barns olika 

aktiviteter och hur barnen använder olika redskap eller föremål i miljön. 

Inom det sociokulturella perspektivet ses människan som en del av ett socialt samspel där 

den sociala samt kulturella omvärlden är har en betydelsefull roll för individens utveckling 

och lärande. Roger Säljö är en framträdande forskare inom det sociokulturella perspektivet. 

Han är psykolog och professor inom pedagogik vid Göteborgs universitet. Genom att 

samspela samt kommunicera kan individer både skapa en förståelse för omvärlden men 

också för andra människor (Säljö, 2014, s. 301). Perspektivet grundar sig i Lev S. 

Vygotskijs teorier om hur människan utvecklar kulturella förmågor exempelvis, skriva, 

samt hur människan använder sig utav medierade redskap för att orientera sig i omvärlden 

(Säljö 2014, s. 298). Vygotskij tog avstånd ifrån de tidigare vetenskapliga traditionerna då 

han ansåg att de inte kunde ge en förklaring åt människans “högre psykologiska förmågor”. 

Vygotskij menade att människans tänkande eller språk inte kan förstås genom inlärda 

beteenden även kallat betingning. Istället ska människans kognitiva samt sociala förmågor 

förstås som uttryck för hur människan utvecklar samt använder kulturella redskap (Säljö, 

2014, s. 260 & 298).  

I det här avsnittet kommer vi inleda med att lyfta fram begreppen mediering, artefakter, 

appropriering och den proximala utvecklingszonen. Begreppen är centrala för förståelsen 

av det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Vi lyfter begreppen eftersom de 

beskriver barns användande av material och hur omgivningen eller materialet påverkar 

barns sociala förmågor.  

5.1 Mediering 

Mediering beskriver hur människan använder sig utav språkliga samt materiella verktyg. 

Roger Säljö (2014, s. 299–300) förklarar enligt det sociokulturella perspektivet att 

människan använder sig av fysiska eller intellektuella redskap för att lättare erfara samt 

behärska omvärlden. Säljö (2014, Ibid) förklarar att de språkliga samt mentala redskapen 

är ett system av symboler exempelvis bokstäver som människan använder för att 

kommunicera. Dessa redskap kan användas för att socialiseras in i medierande värld och 

lättare orientera oss i omgivningen, lösa olika problem eller bemästra sociala sammanhang. 

De medierande redskapen beskriver både fysiska praktiska men även sociala kontexter, vi 

behöver dessa redskap för att lättare bemästra olika uppgifter i vår vardag (Säljö, 2014, s. 

300).  
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5.2 Artefakter och appropiering 

Artefakter beskriver de föremål eller verktyg som finns i vår omgivning, enligt Leif 

Strandberg (2017, s. 24) beskriver begreppet vilka tillgångar som finns tillgängliga i 

miljön. Enligt Vygotskij växer människors kognitiva samt sociala förmågor fram ur 

kulturella sammanhang och med hjälp av de olika verktygen kan vi socialiseras in i 

kulturen. Vygotskij menar att vi människor inte kan förstå omvärlden utan att använda 

artefakter (Strandberg, 2017, s. 30). Exempel på artefakter på förskolegården kan vara 

klätterställningar, sandlådor och även löst material exempelvis hinkar, spadar och olika 

typer av naturmaterial. Vid klätterställningen och i sandlådan pågår det ofta ett samspel 

mellan barnen som bidrar till att deras sociala förmåga utvecklas. Vi anser att begreppet 

lämpligt att nämna eftersom begreppet beskriver materialet eller föremålen som kan finnas 

på gården. 

Appropriering är ett begrepp som används för att beskriva samt förstå lärandet. Begreppet 

syftar till hur människan använder de kulturella artefakterna. Säljö (2014, s.303–304) lyfter 

att redan vid tidig ålder lär sig barn att använda kulturella samt sociala förmågor för att 

förstå sin omvärld. Den tidiga approprieringen är mycket betydelsefullt för oss människor 

eftersom det är här vi lär oss att förstå socialt samspel och utvecklas som individer. Inom 

det sociokulturella perspektivet är den sociala förmågan, främst språket och 

kommunikation de viktigaste aspekterna. Vi anser att begreppet är brukbart för vår studie 

då vi kommer titta på barns sociala samspel. Begreppet är även relevant för studien då det 

skapar en förståelse för hur artefakterna exempelvis spadar eller naturmaterial formar 

barnens aktiviteter. I utomhusmiljön använder barn sig av olika typer av material vilket kan 

främja olika motoriska förmågor exempelvis kasta eller gräva. 

5.3 Proximala utvecklingszonen  

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Vygotskij menade att lärandet ska ses som en ständigt pågående process, när 

vi har behärskat en ny kunskap är vi också öppna för ytterligare kunskaper (Säljö, 2014, s. 

305). Zonen där människan är mottagliga för instruktioner och förklaringar kallade 

Vygotskij för utvecklingszonen, där kan den lärande få hjälp av en som har mer kompetens 

för att lära sig hantera kulturella redskap, kulturella redskap är ett annat begrepp för 

artefakter. 

5.2 Sammanfattning 

Det sociokulturella perspektivet redogör för hur barns lärande sker i samspel med andra 

och för hur artefakter, både mentala och fysiska föremål kan påverka barnens handlande 

och tänkande. Ett exempel på hur artefakterna påverkar barnens handlande är att barnen lär 

sig ett visst sätt att bruka artefakterna exempelvis att en ska gräva med en spade. I vår 

studie vill vi undersöka hur förskolegården har en betydelse för barns aktiviteter, lekar och 
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möjligheter till socialt samspel med varandra. Vi utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet eftersom det ger en beskrivning samt förståelse för hur barn samspelar med 

varandra och i vilka situationer de sociala förmågorna frodas. Tidigare har vi redovisat för 

hur utevistelse och utomhusmiljöer är en del av barns sociala samt fysiska sammanhang. 

Utevistelsen är på många förskolor en del av vardagen och barnen vistas ofta en del av 

dagen på förskolegården. Förskolegården är en plats där barnen kan få möjligheten att 

samspela genom att gården erbjuder olika aktiviteter för samspel. Förskolegården formas 

beroende på hur barn och pedagoger använder den samt beroende på vilket utbud som 

finns tillgängligt i miljön. Eftersom vi ska undersöka gårdens utformning och hur 

utomhusmiljön används för att möjliggöra för barns samspel och sociala kontexter, finner 

vi det givande att använda perspektivet och ovan nämnda begrepp, för att kunna skapa en 

förståelse hur gårdens utformning påverkar barns aktiviteter och hur barns sociala samt 

fysiska sammanhang förändras av de omgivande förutsättningarna 
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6. Metod 
I detta avsnitt redogörs för de metoder vi använt vid insamling av data samt de metoder vi 

använt vid analys av data. Vi inleder med att förklara vad för metod vi har valt att använda 

när vi genomförde vår studie samt beskriver vi hur vi valt att avgränsa vår studie. Vi 

kommer även redogöra för studiens reliabilitet och validitet samt vilka etiska 

hänsynstaganden vi gjort för att genomföra denna studie. 

6.1 Metod för datainsamling 

För att genomföra studien har vi valt att använda oss av observationer. Peter Esaiasson, 

Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012, s. 193) beskriver olika 

typer av metoder för datainsamling där observationer är en av metoderna. Observationer 

kan göras på både människor och genom att observera fysiska spår till exempel dagböcker, 

tidningar och bandupptagningar. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 

194 & 304) påtalar att direktobservationer handlar om kvalitativa iakttagelser av nära 

händelser, observationer används för att studera det som sker. Vidare påtalar de att 

observationer är en lämplig metod när man vill studera barn. Vi diskuterade olika metoder 

och var till en början intresserade av att göra intervjuer med både pedagoger och barn för 

att undersöka hur barn och pedagoger upplever och använder förskolegården. Efter vidare 

diskussion bestämde vi oss för att vi ville genomföra observationer av förskolegårdens 

utformning och barns aktiviteter som metod för datainsamling. Varför vi valde att ändra 

metod från intervjuer till observationer beror på att vi var intresserade av att själva 

undersöka förskolegården. Vi ansåg att observationer var ett relevant tillvägagångssätt att 

själva få en uppskattning om förskolagårdens utbud och utformning. Syftet med vår studie 

är att undersöka hur storleken på förskolegården i stadsmiljöer påverkar barns utomhuslek 

och därför lämpar sig observation enligt eftersom den är den mest relevanta metoden för att 

besvara våra frågeställningar. Genom observationer får vi direkt syn på till vilka aktiviteter 

förskolegården används samt hur gården är utformad.   

Hammar Chiriac och Einarsson (2013, s. 18–22) påtalar att observationerna kan syfta till 

att besvara befintliga teorier eller att skapa ny kunskap. Observationerna kan ha en låg eller 

hög grad av struktur där observationer med låg grad av struktur syftar till att inhämta så 

mycket information som möjligt kring det som observeras. Vi har valt att genomföra en 

observationsstudie med låg grad av struktur där syftet är att lyfta fram nya aspekter ur 

verkligheten. Observationerna görs genom kontinuerliga anteckningar av vad som sker och 

genom analys av det insamlade materialet lyfts intressanta mönster fram. Vid 

observationerna utgår vi delvis utifrån Malmö stads lekvärdsfaktorer (se bakgrund) när vi 

observerar gårdens utformning. Malmö Stads analysverktyg innehåller flera aspekter för att 

bedöma kvaliteten på förskolegården och då vi i vår studie kommer undersöka gårdens 

förutsättningar ansåg vi att verktyget gav en fruktbar bild av vilka aspekter som vi kan 

använda i vår undersökning exempelvis terräng eller naturförhållanden. Vi skapade en 

observationsmatris (se bilaga 2) att ha som stöd vid observationerna. Matrisen består av två 
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delar, en del där vi tittade närmare på gårdens fysiska utformning och den andra delen där 

vi tittade på vilka aktiviteter förskolegården användes till. Vi utformade olika spalter som 

innehöll bland annat frågan om det finns varierande material eller hur barnen på 

förskolegården utnyttjade materialet.  

 

6.2 Urval och avgränsningar 

Observationerna genomfördes på åtta förskolor i en storstad i Mellansverige, fem förskolor 

med förskolegårdar med gård som var omkring 2000 kvm och tre förskolor med en 

förskolegårdar mindre än 2000 kvm. För att hitta förskolor använde vi oss av Eniros karta 

där vi kunde se förskolans placering och till viss del hur gården var utformad. Ett av våra 

kriterier för att förskolan ska anses relevant för studien var att förskolan var belägen i 

närhet av stadskärnan. Studien avgränsas till förskolor i de centrala delarna av staden där 

bebyggelsen är tät, målet är att undersöka förskolegårdar i bostadsområden. När vi hittat 

åtta relevanta förskolor kontaktade vi rektorerna samt personalen på förskolorna. I 

delstudie 1 observerar Elsa fem kommunala förskolor och Sofia kommer i delstudie 2 

observera tre kommunala förskolor. 

6.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades rektorerna samt pedagogerna på de utvalda förskolorna, 

rektorerna kontaktade sedan oss med kontaktuppgifter till berörda pedagoger. Vi hade 

kontinuerlig kontakt via mail och telefon med deltagarna och med deras hjälp fick vi 

vägledning för när vi kunde genomföra våra observationer. Med hjälp utav pedagogerna 

lyckades vi samla in medgivande blanketterna från vårdnadshavarna på respektive 

förskola. För att genomföra observationerna utformade vi en observationsmatris med 

utgångspunkt i våra frågeställningar. Vi använder oss av en observationsmatris för att 

lättare kunna få en struktur på vad vi vill undersöka och observera. 

  

Hammar Chiriac och Einarsson (2010, s. 29–30) skriver om observatörens roll och hur den 

kan utformas på olika vis, det finns både dolda och öppna observationer. Vid de dolda 

observationerna är gruppen som observeras inte medvetna om att de observeras, i motsatt 

till den öppna observationen där gruppen känner till att de observeras. Då vi i vår studie 

har presenterat oss för gruppen och berättat syftet med observationen är observationen 

öppen. Hammar Chiriac och Einarsson (2010, s. 30–31) beskriver två typer av öppna 

observationer den ena där observatörens främsta syfte är att observera och den andra där 

observatören aktivt deltar i gruppens aktiviteter. I vår studie är syftet att undersöka 

förskolegården och hur barn nyttjar gården, det är därför naturligt att vi inte aktivt deltar i 

de aktiviteter som pågår utan håller oss vid sidan av för att observera. Vidare skriver 

Hammar Chiriac och Einarsson (2010, s. 31–32) om vikten av att vara medveten om sin 

påverkan på den observerade gruppen och även medveten om hur den observerade gruppen 
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påverkar forskaren. De påtalar även att förmågan att balansera mellan engagemang och 

distans är avgörande för studiens genomförande 

 

Tillvägagångssätt  

 

Inför observationerna samtalade vi med en ansvarig pedagog som visade oss vilken 

barngrupp som vi skulle observera och om förskolan hade flera gårdar visade de vilken 

förskolegård vi skulle observera på.  I vår studie valde vi att distansera oss ifrån 

barngruppen, när vi genomförde våra observationer valde vi att observera en bit bort från 

barnen. I de situationer då barnen själva valde att söka kontakt med oss beslutade vi oss för 

att inte uppmärksamma barnets närvaro exempelvis söka ögonkontakt eller ställa frågor 

istället valde vi rikta fokus mot observationsmatrisen detta för att inte fånga barnens 

uppmärksamhet. Vi hade mer kontakt med pedagogerna, vid varje observation samtalade 

vi med pedagogerna på respektive förskola. Vi besvarade pedagogernas frågor om vår 

studie eller vad vi kommer göra under vår observation på förskolegården. Efter 

observationstillfället lyfte vi kort vad vi fann intressant med förskolegården eller barnens 

aktiviteter exempelvis att det fanns mycket naturmaterial. Vi påminde även pedagogerna 

om att de kan kontakta oss om de har fler frågor kring studien eller om de vill avbryta den. 

Observationerna gjordes med papper och penna genom den matris vi arbetat fram. 

Matrisen är en hjälp för oss att kunna återkoppla till observationerna och de aktiviteterna 

som pågick på förskolegården. Vi valde att inte använda oss av digitala redskap 

exempelvis film eller foto eftersom vi antog det skulle bli svårt att få vårdnadshavarnas 

godkännande. Vi misstänkte att digitala redskap kan försvåra vårdnadshavarens 

medgivanden då vårdnadshavarna möjligtvis inte är medvetna om hur dokumentationerna 

kommer användas, det kan upplevas som skrämmande att lämna ut foto på sitt barn till en 

främmande person 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

 

I vår studie genomförde vi åtta observationer på åtta olika förskolegårdar, vi genomförde 

fem respektive tre observationer. Sofia undersökte tre förskolegårdar som var mindre än 

2000 kvm och Elsa undersökte fem förskolor med förskolegårdar omkring 2000 kvm. De 

insamlade anteckningarna från observationerna skrevs rent efter varje observationstillfälle. 

När alla observationer var gjorda analyserades empirin utifrån ett tematiskt arbetssätt. Den 

tematiska analysen används för att se om det finns mönster i hur pedagoger och barn 

förhåller sig till förskolegården på de olika förskolorna. Vi ansåg att detta arbetssätt var 

mest relevant för vår studie eftersom vi ville undersöka gårdens utformning och påverkan 

på barns fysiska samt sociala aktiviteter. 

 6.5 Reflektion över metoden 

Till en början var vi intresserade av att genomföra en observationsstudie av förskolegårdar 

vars gård antingen större eller mindre än 3000 kvm. Vi utgick ifrån detta mått då det var en 
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rekommendation från Boverkets allmänna råd och vi tyckte att måttet var en relevant 

utgångspunkt att använda. Vi insåg dock efter de första observationer att många eller 

nästan inga förskolor hade en gård över 3000 kvm, vi fick i detta skede ändra måttet till 

2000 kvm. Vi valde att ändra måttet så att det passade studien och de observerade 

förskolegårdarna, måttet är som nämnt från Malmö Stads rekommendationer. Vi använde 

oss av Malmö Stad eftersom vi ansåg att deras mått speglade verkligheten och var 

genomförbart. Vi ansåg även att Malmö Stad var en relevant källa att använda för att de 

baserat sina rekommendationer utifrån forskning. 

Under den här perioden har vi även haft svårigheter att hitta förskolor som ville deltaga i 

studien. När vi började kontakta förskolor var det många som inte ville ställa upp och vi 

fann svårigheten att hitta tillräckligt många förskolor att observera speciellt förskolegårdar 

som hade en gård över 3000 kvm, detta var en anledning till att vi ändrade måttet till 2000 

kvm. Varför delstudie 2 har tre observationer beror på att det var svårt att få tag i 

tillräckligt många förskolor som ville deltaga.  

Vid observationerna höll vi oss utanför gruppen och deltog inte i de aktiviteter som pågick. 

Vi valde att hålla oss utanför gruppen för att inte påverka eller störa barnens aktiviteter. 

Vid flera tillfällen förekom det att barnen sökte vår uppmärksamhet bland annat fråga vilka 

vem en var och vad en gjorde där. I dessa situationer valde vi att kort förklara vem vi var 

men återgick snabbt till att fokusera på observationsmatrisen. Vi sökte inte aktivt kontakt 

med barnen eftersom vi inte ville störa de aktiviteterna som förekom på förskolegårdarna.   

6.6 Reliabilitet och validitet  

Enligt Hammar Chirac och Einarsson (2013, s. 46, 49) behövs det i samband med en studie 

någon form av kvalitetsgranskning. Två viktiga begrepp när studiens kvalitet ska bedömas 

är validitet och reliabilitet. En studies validitet mäts genom att ställa frågan om forskaren 

studerat det studien hade för avsikt att undersöka. Hammar Chirac och Einarsson refererar 

till Kristiansen och Krogstrup som menar att validitet handlar om att forskningsfråga, 

datainsamling och analys ska hänga ihop. Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat 

är tillförlitligt, för att en studie ska ha hög reliabilitet bör undersökningen få samma 

resultat oavsett vem som genomför undersökningen. Resultatet bör även bli detsamma 

oavsett när undersökningen görs och oavsett antal gånger undersökningen genomförs. 

(Esaiasson m.fl. 2012, s.64). Hammar Chriac och Einarsson (2013, s. 49) skriver att 

observatören ibland riskerar att registrera samma beteende under flera kategorier om hen 

inte är tillräckligt koncentrerade under observationen. Vidare påtalar de vikten av att vara 

konsekvent vid observationerna. I vår studie har vi haft i avsikt att undersöka hur 

förskolegårdarnas utformning har haft undersöka en betydelse för barns aktiviteter, lekar 

och möjligheter till socialt samspel. Genom observationer har vi tittat närmare på 

förskolegårdens utbud och vilka aktiviteter gården kunde erbjuda. Vår studie har därför 

uppfyllt en hög validitet. Vi har så lång som möjligt strävat efter hög reliabilitet eftersom 

vi använd oss av samma observationsmatris vid varje observationstillfälle. Dock har 
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studien inte uppnått en hög reliabilitet då observationerna genomförts vid olika förskolor 

och vid olika tillfällen.  

6.7 Etiska hänsynstagande 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven syftar till att skapa 

en god relation mellan forskare och deltagarna i studien (2010, s.6). Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013, s. 44) lyfter fram att det blir vanligare att slå ihop informations och 

samtyckeskravet, då deltagarna behöver information för att kunna ta ställning till om de 

vill delta i studien. I ett tidigt skede av studien kontaktades pedagoger och rektorer på 

respektive förskola, via mail eller telefonkontakt informerades deltagarna om studiens 

syfte och det gavs möjlighet att uttrycka sitt samtycke för att delta. När deltagarna gav 

godkännande mailade vi en medgivandeblankett till respektive ansvarig som senare delade 

ut den till vårdnadshavarna (se bilaga 1). Medgivandeblanketten gav information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt där vi förklarade att vi kommer genomföra en 

observationsstudie av förskolegårdens utformning där vi observerar barnens aktiviteter och 

utbudet på gården. Blanketten informerade vårdnadshavarna om att deltagande är frivilligt 

och att det insamlade materialet inte kommer användas i något annat syfte än för studien. 

Vi hänvisade i blanketten att all data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den och att alla personuppgifter är borttagna. 

Vårdnadshavarna ombads om att ge godkännande för sina barns deltagande i studien. Vid 

de olika observationstillfällena fick vi medgivandeblanketterna i handen som vi sedan 

arkiverade. Alla uppgifter och insamlad information har hanterats på ett varsamt sätt, det 

insamlade materialet kommer inte användas i något annat syfte än studiens undersökning. 

Vi anser givet vårt tillvägagångssätt att vi i studien har handlat efter Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer.  
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7. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av båda delstudierna. Vi kommer inleda med 

att framföra resultatet av delstudie 1 som Elsa har ansvarat för, sedan presenterar vi 

resultatet av delstudie 2 som Sofia har ansvarat för. I den första delstudien kommer de fem 

observerade förskolorna använda fiktiva namnen: “Sköldpaddan”, “Blåvalen”, “Sälen”, 

“Bläckfisken” och “Maneten”. Resultatet av observationerna kommer beskrivas under 

följande rubriker: “Gårdens utformning” och “Till vilka aktiviteter används 

utomhusmiljön”.  Varje observerad förskola avslutas med en analys, analysen skrivs under 

följande namn: ”Analys av gårdens utformning” och “Analys av förskolegården”.  

 I delstudie 2 kommer de tre observerade förskolorna presenteras under följande fiktiva 

namn: “Havtorn”, “Hallonet” och “Blåbäret”. Resultatet kommer skrivas under följande 

rubriker: “Gårdens utformning” och “Till vilka aktiviteter används gården”.  

7.1 Resultat av delstudie 1 

7.1.1 Gårdens utformning 

Under denna rubrik presenteras vilka terräng och naturförhållanden som respektive 

förskolegård karakteriserades av. Här lyfts även Malmö stads lekvärdsfaktorer (se 

bakgrund) samt vilka artefakter som fanns på de olika förskolegårdarna. Förskolorna 

presenteras i följande ordning “Sköldpaddan”, “Blåvalen”, “Sälen”, “Bläckfisken” och 

”Maneten”. I slutet av varje observerad förskolegård följer rubriken ”Analys av gårdens 

utformning”. I analysen lyfts hur respektive lekvärdsfaktorer och de olika miljöer 

möjliggjorde för barnens fysiska eller sociala aktiviteter. 

 Sköldpaddan 

På förskolan Sköldpaddan finns fyra avdelningar, det går cirka 80 barn på förskolan. 

Sköldpaddans förskolegård var belägen på framsidan av verksamheten och gården bestod 

mestadels av konstgräs, sand och stenplattor, det fanns några inslag av naturmaterial samt 

en mindre yta med tät vegetation (se nedan). Vid observationstillfället kunde goda 

skuggförhållanden iakttas men det fanns mindre tillgång till sol. På Sköldpaddans gård 

fanns tre ytor med varierande miljöer, utifrån dessa tre ytorna kunde de tre zonerna utifrån 

Malmö stads lekvärldsfaktorer observeras (se bakgrund). Den trygga zonen låg längs 

förskolans verksamhet. På denna yta fanns det enbart ett fåtal bänkar, ytan karakteriserades 

mestadels av asfalt och betong. Förskolegården präglades till störst del av den vildflyktiga 

zonen som var belägen i mitten på gården. Denna del av gården var rymligt utformad med 

stora öppna ytor och flera varierande artefakter, ytan karakteriserades mestadels av 

konstgräs. På den här delen av förskolegården fanns det en klätterställning, tre sandlådor, 

tre mindre kullar, flera bänkar och vid en vägg fanns det en stor trätrappa. Sandlådorna var 

placerade en bit ifrån varandra och de låg relativt nära den vilda zonen på förskolegården. 

Alla sandlådor hade en stenkant och var relativt djupt nedgrävda i marken. Det fanns också 
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ett stort utbud lösa artefakter till exempel spadar, skottkärror, hinkar, trävagnar, stockar 

och plaströr som låg utspridda. Den vilda zonen låg längs förskolans staket. I den här delen 

av förskolegården fanns det ett mindre grönområde som bestod av en lekstuga, sandlåda 

och ett mindre buskage, några lösa artefakter exempelvis hinkar och spadar som låg 

utspridda i omgivningen.  

“Analys av gårdens utformning”  

På Sköldpaddans förskolegård fanns det stora och varierade miljöer vilket inbjöd till olika 

aktiviteter. Som nämnt ovan bestod gården av en trygg zon, en vildflyktig zon och en vild 

zon. På den trygga zonen som var belägen längs förskolans verksamhet fanns inga 

utmanade artefakter, ytan bestod enbart av några bänkar vilket gav intrycket av yta var 

menad för lugn lek och vila. Ytan kan även tänkas möjliggöra till dynamiska lek, då den 

här ytan av en lång plan samt öppen yta kan uppmuntra barnen till att springa. I den 

vildflyktiga zonen som var belägna i mitten på Sköldpaddans förskolegård karakteriserades 

av en stor öppen yta och flera lösa samt fasta artefakter. De olika miljöerna och 

artefakterna kan möjliggöra för olika typer av fysiska aktiviteter. Exempelvis de tre 

kullarna som fanns på förskolegården kan främja barnens motoriska förmågor som klättra 

eller rulla. De olika terrängförhållanden exempelvis sanden som låg utsprid i detta område 

kan bidra till att främja barnens utforskande. Då sanden inte har något förutbestämt syfte, 

exempelvis en gunga är tillför att gungas på, möjliggör sanden till kreativa samt 

fantasifulla lekar. Barnen kan utnyttja sanden på olika sätt, de kan skapa, bygga eller gräva 

i den. På Sköldpaddans förskolegården låg den vilda zonen längst förskolans staket. Den 

täta vegetationen kan möjliggöra för olika typer av utforskande, barnen kan utnyttja 

naturmaterialen exempelvis pinnarna eller löv under leken och i utforskandet av 

omgivningen. Den täta vegetationen var dock begränsad till en relativ liten yta. I och med 

att den vilda zonen var betydligt mindre än övriga delar av förskolegården kan detta 

begränsa barnens utforskande av naturmaterialen eller naturen. 

Blåvalen 

På förskolan Blåvalens förskola finns åtta avdelningar, det går cirka 140 barn på förskolan. 

På Blåvelens förskolegård fanns i helhet ett rikligt utbud av varierande terräng och 

naturförhållanden. Då förskolegårdens utbud och utformning var så pass stor kommer 

gården delas in två områden, detta för att förenkla beskrivningen av förskolegården. Ytorna 

var inte separerade ifrån varandra men kommer nedan skrivas separat då de olika 

områdena hade relativt olika miljöer och förhållanden. De två observerade områdena 

presenteras under följande rubriker “Platsen vid förskolan” och ”Den öppna och vilda 

ytan”. Vid observationstillfället kunde inte förskolegårdens sol eller skuggförhållanden 

iakttas eftersom det var mulet och regnade.  

“Platsen vid förskolan” 



 

25 

 

 På Blåvalens förskolegård fanns en mindre avlång yta som var placerad längs förskolans 

verksamhet och förskolans staket. Det här området karakteriserades plana ytor som 

mestadels bestod av stenplattor, sand, flera träd, två bänkar samt några lösa artefakter till 

exempel spadar som låg utspridda i omgivningen. Den trygga zonen var belägen närmast 

ingångarna till verksamheten, här fanns ett par bänkar och buskar. Den här delen av 

förskolegården var relativt avskärmad från resterande delar av Blåvalens gård. Den här 

delen på förskolegården dominerades även av den vildflyktiga zonen. Där fanns det flera 

fasta artefakter som var mer anpassade till de yngre barnen. Närmast ingången till 

förskolan låg en sandlåda och en lekstuga. Längs förskolans staket låg två stora förråd och 

ett trätåg som barnen kunde gå in i. I mitten av ytan fanns en mindre sandlåda, en liten 

klätterställning samt några buskar. I detta område kunde inte den vilda zonen iakttas.  

  

”Den öppna och vilda ytan” 

  

Den här delen av Blåvalens förskolegård var mycket större till ytan, ytan innehöll fler 

varierande miljöer och naturförhållanden. I detta område fanns det ingen trygg zon. Den 

här delen på förskolegården dominerades främst av den vildflyktiga zonen. Område 

präglades av stora öppna ytor och flera varierande miljöer samt fasta artefakter. Till höger 

fanns en relativt stor och öppen gräsplan, några träd och ett mindre buskage. Till vänster av 

förskolegården, närmast förråden som tillhörde den första delen av Blåvalens förskolegård 

fanns ett träd och buskar som var omringade av träpallar. I det vänstra hörnet vid staket låg 

en kulle med flera stenar och träd. Framför kullen låg en större konstgjord kulle. I mitten 

av den här delen fanns flertal artefakter, två större klätterställningar, en gunga och 

”balansyta” med balansbrädor samt stockar. På gården fanns det få lösa artefakter, några 

spadar och hinkar samt cyklar. På Blåvalens förskolegård var den vilda zonen belägen i det 

högra hörnet av gården. Den vilda zonen bestod av ett större skogsparti som karakteriseras 

flera stora granar, några stockar samt flera höga buskar som skapade en relativt tät 

vegetation. 

“Analys av gårdens utformning”  

På Blåvalens förskolegård fanns stora och öppna ytor som karakteriserades av flera 

varierande terräng samt naturförhållanden. Som nämnt präglades gården främst av en 

vildflyktig och vild zon. Blåvalens förskolegård hade även en trygg zon men denna yta var 

relativt liten till utformningen och bestod av två bänkar. Det fanns inte tillräckligt med 

utrymme för den trygga zonen vilket kan skapa en begränsad möjlighet för lugn lek och 

vila. Dock var ”Platsen vid förskolan” relativt avskärmad ifrån resten av Blåvalens 

förskolegård och vid observationstillfället upplevdes den här delen skapa en relativt lugn 

atmosfär som uppmuntrade till lugnare aktiviteter. De olika artefakterna var inte lika 

utmanade utan mer anpassade till de yngre barnen vilket kan bidra till att skapa relativt 

lugna lekar. ”Den öppna och vilda ytan” på Blåvalens förskolegård fanns mer utrymme för 

bans vilda aktiviteter. De olika artefakterna som var belägna i mitten av det här området 

exempelvis klätterställningen kan möjliggöra till barns motoriska erfarenheter som klättra 
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eller hänga. De olika öppna ytorna exempelvis gräsplätten kan tänkas uppmuntra barnen 

till att springa. Den här delen på förskolegården karakteriserades även av en vild zon. Den 

vilda hade en stor stormning och innehavande tät vegetation. Som nämnt bestod den vilda 

zonen av ett stort skogsparti som karakteriserades av flera stora träd, buskar och 

naturmaterial. De varierande naturmaterialen kan möjliggöra för olika typer av aktiviteter 

som att bygga, klättra eller balansera vilket kan bidra till att främja barnens utforskande 

eller kreativa lek. De olika artefakterna kan även bidra till att främja barnens sociala 

samspel. Genom de olika artefakterna kan barnen uppmuntras till att möta och 

kommunicera med varandra. På så sätt kan de olika miljöerna eller artefakterna bidra till 

att barnen lär sig agera med andra. 

  

Sälen 

  

På förskolan Sälen finns fyra avdelningar, det går cirka 40 barn på förskolan. Sälens 

förskolegården var indelad i två områden, en yta bakom förskolans verksamhet och en 

mindre yta som var placerad längs verksamhetens vänstra sida. Båda områdena var 

sammankopplade med varandra men låg relativt avskilda då förskolans byggnad 

avskärmade ytorna från varandra. Under observationstillfället kunde inte förskolegårdens 

sol eller skuggförhållanden iakttas eftersom det var mulet. Den trygga zonen på Sälens 

förskolegård bestod av en mindre yta som var belägen närmast ingångarna till förskolans 

verksamhet. Den här ytan karakteriserades mestadels av stenplattor samt lite gräs. Det 

fanns även två bänkar samt flera mindre buskar. Sälens förskolegård präglades av den 

vildflyktiga zonen som var belägen i både området bakom förskolans verksamhet och i den 

mindre delen som låg längs verksamhetens vänstra sida. Området bakom förskolans var till 

arean den största ytan och karakteriserades av en stor öppen gräsplätt och flera artefakter. 

Detta område bestod av flera träd och en bänk. Till vänster fanns ett mindre buskage och 

ett litet förråd och en grusyta med en gungbräda. I det vänstra hörnet fanns två mindre 

gungor. Det låg några lösa artefakter utspridda i omgivningen exempelvis några spadar och 

två skottkärror. Områden längst verksamhetens vänstra sida bestod mest av stenplattor. 

Den här delen av Sälens förskolegård fanns även en stor gunga och en stor sandlåda som 

var placerad i mitten av ytan.  I sandlådan låg spadar, bilar och hinkar. På Sälens 

förskolegård fanns ingen vild zon.  

“Analys av gårdens utformning”  

 

Sälens förskolegård var betydligt mindre till utformningen och det fanns få varierande 

miljöer samt terrängförhållanden. Sälens förskolegård var kompakt utformad där de olika 

artefakterna samt ytorna var begränsade. Sälens förskolegård präglades av den trygga samt 

vildflyktiga zonen. Som nämnt tidigare nämnt var den trygga zonen belägen närmast 

förskolans verksamhet och karakteriserades av flera bänkar samt några buskar. Den här 

ytan utgjorde cirka en tredjedel av förskolegården och möjliggjorde för lugn lek samt vila. 

Den vildflyktiga zonen karakteriserades av plana ytor och det fanns få varierande terräng 

samt naturförhållanden. Ytorna var relativt kompakta, vilket kan begränsa barnens 
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dynamiska lek. Det fanns dock mer fasta konstgjorda artefakter som kunde skapa utrymme 

för barns fysiska eller sociala aktiviteter exempelvis gungan. Gungan kan bidra till att 

barnen får samspela med andra barn, genom att turas om eller kommunicera medan de 

gungar kan detta bidra till att främja barnens sociala sammanhang. På Sälens förskolegård 

fanns ingen vild zon vilket gör att barnen inte får några möjligheter till utforskande av 

naturmiljöer eller med naturmaterial.  

 

Bläckfisken 

  

På Bläckfiskens förskola finns fyra avdelningar, det går cirka 70 barn på förskolan. 

Bläckfiskens förskolegård låg bakom verksamheten, på gården fanns varierande miljöer, 

artefakter samt terrängförhållanden. Förskolegården bestod av två olika ytor, det fanns en 

konstgjord yta och en stor gräsplätt. Vid observationstillfället kunde inte förskolegårdens 

sol eller skuggförhållanden iakttas eftersom det var mulet.  Den trygga zonen var belägen 

längs Bläckfiskens verksamhet och karakteriserades av asfalt, flera bänkar och buskar. 

Bläckfiskens förskolegården präglades även av den vildflyktiga zonen som var belägen i 

gräsplätten och den mer konstgjorda ytan. Den konstgjorda ytan var placerad närmast 

förskolans verksamhet och bestod mestadels av asfalt och ”gummimattor” samt en hög 

buske. Vid staketet till höger om verksamheten låg ett stort förråd och en sandlåda. 

Runtom sandlådan låg flera lösa artefakter: plastdäck, cyklar, spadar, hinkar och bilar.  

Mellan sandlådan och busken låg en gunga och en klätterställning. Gräsplätten 

karakteriserades av en stor öppen gräsyta, där fanns en träbåt, en snurrgunga, en upphöjd 

träplatta, några träd och två bänkar. Intill det vänstra hörnet på Sälens förskolegård fanns 

en lekstuga och två sandlådor. I detta område låg även flera lösa artefakter: plastdäck, lösa 

stockar, och skottkärror, bildäck och en bräda. Bläckfiskens förskolegården fanns ingen 

vild zon eller tätare vegetation. 

“Analys av gårdens utformning”  

På Bläckfiskens förskolegård fanns en mindre yta som var menad för barns lunga lek och 

vila. Då denna yta låg nära den vildflyktiga zonen var tillgången till lunga aktiviteter 

begränsade eller obefintliga. På Bläckfiskens förskolegård fanns det mer utrymme för 

barns vilda samt fysiska aktiviteterna. Genom de olika fysiska artefakterna exempelvis 

klätterställningen eller bildäcken kan främja olika motoriska erfarenheter. Exempelvis 

klätterställningen kan uppmuntra barnen till att klättra, hoppa eller hänga. Då det inte fanns 

någon vild zon skapades inget utrymme för barnens utforskande av naturmiljön dock fanns 

det mer naturmaterial och lösa konstgjorda artefakter som cyklar, skottkärror samt 

naturmaterial exempelvis några stockar. Genom att olika lösa artefakter och 

naturmaterialet ligger tillgängligt på förskolegården kan detta tänkas uppmuntra barnen till 

att deltaga i olika aktiviteter. Naturmaterialet kan exempelvis bidra till att främja barnens 

kreativa förmågor. Då materialet inte har något förutbestämt syfte eller funktion kan 

naturmaterialet nyttjas på flera olika sätt i flera olika sammanhang till exempel kasta, 

hoppa över, bygga med, balansera på och så vidare. De olika artefakterna kan även bidra 
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till barnens sociala samspel. Exempelvis i sandlådan får barnen möjligheten att samspela 

med andra barn och på så sätt kan detta skapa förutsättningar för barnens sociala 

sammanhang bland annat lära sig att agera med varandra.   

 

Maneten 

 

På förskolan Maneten finns fem avdelningar, det går 140 barn inskrivna på förskolan. 

Förskolans verksamhet bestod av flera byggnader som innehavande flera olika gårdar, vid 

observationstillfället observerades gården som var belägen bakom verksamheten, 

förskolegården var belägen i mitten av två andra gårdar. Vid observationstillfället kunde 

inte gårdens sol eller skuggförhållanden iakttas då det precis hade regnat. Den trygga 

zonen låg längs förskolans verksamhet och närmast ingången till en av avdelningarna på 

Maneten. Den här ytan karakteriserades mestadels av asfalt och stenplattor. Det fanns 

några buskar som var omringade med trästaket och ett par bänkar.  Förskolegården 

präglades till störst del av den vildflyktiga zonen som var belägen i mitten på gården. Den 

här ytan sträckte sig längst hela ytan och karakteriserades av en stor gräsplätt samt flera 

fasta artefakter. Till vänster hörnet på förskolegården fanns en yta som innehöll två mindre 

gungor och ett mindre öppet förråd med några vagnar. Bredvid gungorna samt förrådet 

flera mindre buskar. I mitten av Manetens förskolegård låg ett relativt stort hus, vid husets 

vänstra sida och högra sida fanns två relativt stora sandlådor. Framför huset gick en avlång 

gräsyta. Här fanns ett trätåg, en stor hög buske, två klätterställningar, en lekstuga samt flera 

stora träd. Längst till höger fanns en större gräsyta, två bänkar och en större gunga. 

Gräsytan låg i en sänka och hade tre mellanstora stenar. Längs staketet som gick runt 

gården gick ett par mindre buskar och några träd. Det fanns ingen vild zon på den här delen 

av Manetens förskolegård.  

“Analys av gårdens utformning”  

Den här delen av Mantetens förskolegård var relativt avskärmad ifrån resterande gårdar. 

Förskolegården präglades främst av den vildflyktiga zonen och det fanns en mindre yta för 

den trygga zonen. Dock var den trygga zonen begränsad till utformningen och innehavande 

få artefakter som knappt möjliggjorde för lugn lek samt vila. Trotts detta skapade 

förskolegården en relativt lugn atmosfär. Då förskolegården var omgiven av flera höga 

buskar samt träd blev gården avskärmad från de övriga förskolegårdar på Manetens 

förskola. Detta bidrog till att den här förskolegården hade en relativt lugn stämning som 

kan tänkas skapa lugna aktiviteter. Då den vildflyktiga zonen karakteriserades av en stor 

öppen gräsyta samt flera fasta artefakter och träd kan detta område bidra till att främja 

barnens fysiska samt dynamiska lekar. Här fanns utrymme för barnen att springa, klättra i 

träden, hänga eller hoppa i klätterställningen. Då det inte fanns någon vild zon på eller 

större tillgång till naturmaterial i och med att Manetens förskolegård främst präglades av 

konstgjorda artefakter. Då det inte fanns en tillgång till varierande miljöer eller material 

begränsas barnens utforskande av naturmaterial. Detta leder även till att barnens aktiviteter 

styrs till de konstgjorda materialen vilket kan medföra att barnens kreativa lekar begränsas.  
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7.1.2 Till vilka aktiviteter används utomhusmiljön?  

Under denna rubrik presenteras hur barnen på respektive förskola utnyttjade utbudet på 

förskolegården. Här beskrivs vart barnen befann sig på gården och vilka artefakter barnen 

utnyttjar. I slutet av varje observerad förskolegård följer rubriken ”Analys av 

förskolegården”. I analysen beskrivs hur de olika aktiviteter samt artefakterna på 

respektive förskolegård möjliggjorde för barns sociala samt fysiska förmågor. Detta avsnitt 

kommer även lyfta begreppen mediering, appropriering samt den proximala 

utvecklingszonen.  

Sköldpaddan 

Som nämnt under rubriken ”Gårdens utformning” hade förskolan Sköldpaddan fyra 

avdelningar med cirka 80 barn. Vid observationstillfället befanns sig cirka tolv barn ute på 

förskolegården. Under observationerna befann sig barnen på förskolan Sköldpaddan i den 

vildflyktiga zonen, som tidigare nämnt var den här delen belägen i mitten av 

förskolegården och var rymligt utformad där det fanns ett stort utbud av varierande 

artefakter. Vid observationen rörde sig barnen mellan de tre sandlådorna som låg utspridda 

på Sköldpaddans gård. Barnen rörde sig i ett lugnt tempo där de antingen satt vid 

sandlådan eller gick mellan de olika artefakterna eller mellan de pågående aktiviteterna. 

Under observationen utnyttjade barnen sandlådan som låg närmast förskolans verksamhet, 

kring sandlådan fanns lösa stockar, två bänkar, skottkärror och spadar. En grupp på cirka 

sex barn befann sig i sandlådan, några av barnen hoppade ner samt upp för sandlådans 

kant. Resten av barnen satt i sandlådan. Närmast sandlådan rörde sig två barn runt med 

skottkärror och trävagnar, de gick kring sandlådan och körde ibland ner skottkärran i 

sandlådan. En bit bort från sandlådan vid gårdens tre kullar rörde sig en grupp på cirka fyra 

barn. Till en början sprang barnen upp och ner för en av kullarna men barnen förflyttade 

sig snabbt till trätrappan som låg på andra sidan förskolegården. De klättrade upp för ett av 

stegen på trätrappan men efter en stund började barnen tillsammans samla upp löv som låg 

utspridda på marken bredvid trappan. 

 “Analys av förskolegården” 

De olika fasta artefakterna som fanns i omgivningen kan möjliggöra för barnens fysiska 

aktiviteter till exempel vid trätrappan främjar barnens motoriska erfarenheter. Exempelvis 

är att barnen får använda hela kroppen då de ska klättra upp eller för stegen på trappan. 

Sandlådorna på Sköldpaddans förskolegård möjliggjorde även för de yngre barnens 

motoriska erfarenheter. Då sandlådorna var relativt djupt nedgrävda i marken utmanades 

de yngsta barnen till använda hela kroppen för att komma upp för kanten. Vid 

observationstillfället kunde exempel på mediering iakttas. Ett exempel är at barnen i 

sandlådan medierade olika fysiska artefakterna exempelvis spadarna eller hinkarna. Genom 

att barnen utnyttjade de olika artefakterna bidrog till att barnen lättare kunde gräva eller 
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utforska sanden. Observationerna av Sköldpaddans förskolegård kan inte fastställa hur 

barnen approprierade de olika artefakterna. De olika artefakterna kan tänkas främja olika 

sociala samt kommunikativa förmågor ett exempel är att barnen vid sandlådan använde sig 

av sociala förmågor när de ville uttrycka sin vilja, slå eller säga nej om ett barn tog en 

spade ifrån dem. Detta kan även bidra till att barnen kan få en förståelse för sociala regler 

exempelvis att en inte tar något från en annan. Observationen kunde inte fastställa exempel 

på den proximala utvecklingszonen, vilka nya kunskaper barnen hade erfarit under de olika 

aktiviteterna.  

Blåvalen 

Som nämnt under rubriken ”Gårdens utformning” kommer Blåvalens förskolegård delas in 

i två områden. Detta för att förenkla beskrivningen av vilka artefakter barnen använder och 

hur barnen utnyttjar utbudet på förskolegården. De två observerade områdena presenteras 

under följande rubriker “Platsen vid förskolan” och ”Den öppna och vilda ytan”. Då det 

var mulet under hela observationstillfället kunde observationen inte fastställa 

förskolegårdens sol och skuggförhållanden. Förskolan hade åtta avdelningar med cirka 140 

barn. Vid observationstillfället befanns sig cirka 40 barn ute på förskolegården. 

”Platsen vid förskolan” 

Som tidigare beskrivet var den här delen av Blåvalens förskolegård belägen längs 

förskolans verksamhet, den här delen präglades av fler konstgjorda artefakter bland annat 

två sandlådor, en klätterställning och ett stort trätåg. Under observationen rörde barnen sig 

främst i området kring den första sandlådan och i klätterställningen (se s.24-25). Vid 

observationstillfället befanns grupp på cirka åtta barn i sandlådan. Majoriteten av barnen 

rörde i ett lugnt tempo då de gick eller sant runt i sandlådan. I den här situationen kunde 

exempel på mediering iakttas, en del av barnen använde de fysiska artefakterna exempelvis 

spadarna eller hinkarna som fanns i sandlådan, redskapen möjliggjorde för att barnen 

lättare kunde gräva eller utforska sanden. Vid klätterställningen befann sig en annan grupp 

på cirka sex barn, de rörde sig i ett lugnt tempo då barnen gick i klätterställningen eller till 

trätåget som låg mellan förråden. 

”Den öppna och vilda ytan” 

På den här delen av gården rörde sig fyra stora barngrupper. En stor grupp med cirka tio 

barn med sprang runt på gårdens öppna ytor bland annat på den stora gräsplätten som låg 

till höger av förskolegården. Vid ett tillfälle sprang barngruppen till träpallarna som låg till 

vänster på förskolegården, där balanserade eller gick barnen runt på de utspridda 

träpallarna. Efter en stund sprang barnen vidare till gårdens konstgjorda kulle (se s.24). 

Barnen växlade mellan att springa och jaga varandra på gräsplätten till att springa upp eller 

ner för kullen och senare tillbaka till gräsplätten. En grupp på cirka sju barn befann sig vid 

den större klätterställningen som låg i mitten på den här delen av Blåvalens förskolegården. 

Barnen satt stilla under klätterställningen och rörde sig inte under hela observationen. Vid 
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observationstillfället rörde sig även fem andra barn i skogspartiet som låg i förskolans 

högra hörn. Den här gruppen av barn sprang in och ut från skogspartiet, då och då gömde 

de sig bakom de stora granarna eller balanserade på stockarna som låg i skogen. Runtom 

klätterställningen fanns flera barn som gick eller cyklade runt klätterställningen och 

balansytan. De här barnen gick mest ensamma och samspelade inte med andra barn.  

“Analys av förskolegården” 

De olika artefakterna på Blåvalens förskolegård stimulerade barnens sociala samt 

kulturella förmågor. Genom att barnen i sandlådan medierade de olika artefakterna 

exempelvis spadarna bidrog till att barnen kan erfara hur artefakterna skulle nyttjas vilket 

möjliggjorde för att barnen lättare kan gräva eller utforska sanden. Exempel på ett socialt 

medierande kunde iakttas på gräsplätten.  Barnen på gräsplätten utnyttjade inga fysiska 

artefakter utan barnen interagerade enbart med varandra. Under observationen använde 

barnen sig av främst kommunikativa förmågor både kroppsspråk och verbalt språk. Barnen 

härmade varandras rörelser och samtalade om vem som skulle jaga alla de andra barnen. 

Genom att barnen nyttjade olika sociala förmågor möjliggjorde till att barnen lättare kan 

orientera sig i lekens olika förhållanden och kunde agera tillsammans. Denna situation är 

även ett tydligt exempel på appropriering. Appropriering beskriver vad för lärande som 

skett, främst syftar begreppet till att lära sig använda samt förstå kulturella samt sociala 

förmågor (Säljö, 2014, s.303–304). Genom att barnen nyttjade olika sociala förmågor 

visade på att de redan hade erfarit sociala förmågor exempelvis förmågan att samspela eller 

kommunicera. Inga exempel på den proximala utvecklingszonen, vad för ytterligare 

kunskaper som barnen erfarit under de olika aktiviteterna, observerades på Bläckfiskens 

förskolegård. Dock kan det tänkas uppstå situationer där en mer erfaren person möjligtvis 

en pedagog eller barn hjälper ett annat barn att erfara de olika artefakterna exempelvis hur 

en kommer upp på klätterställningen.  

Sälen 

Som nämnt i tidigare fanns de två områden på Sälens förskolegård. Det fanns ett område 

bakom förskolans verksamhet och en mindre yta som gick längs verksamhetens vänstra 

sida. Sälens förskola hade fyra avdelningar med cirka 40 barn. Vid observationstillfället 

befann sig cirka 22 barn ute på förskolegården. Barnen rörde sig barnen främst i området 

bakom förskolegården. Majoriteten av barnen gick eller satt ner på bänken cirka tre barn 

gick runt med skottkärror. En barngrupp på cirka fem barn satt vid en av väggarna i den 

trygga zonen som låg närmast verksamhetens avdelningar. Vid observationstillfället rörde 

sig cirka fyra barn sig inne i lekstugan som var placerad till höger på förskolegården. Då 

och då springer barnen ut från lekstugan och hämtar exempelvis löv eller annat som de 

sedan tar in till lekstugan. Runt lekstugan rör sig fem barn, barnen springer tillsammans 

runt lekstugan och förskolegårdens gräsplätt (se s.26). Två av baren går ifrån aktiviteten 

och börjar krypa in i buskaget som var belägen mellan lekstugan och förrådet, de kryper 

tillsammans längre in i buskarna men kryper sedan ut och springer vidare till träden som 

låg på andra sidan av gården. Tre andra barn gungar på gungbrädan som var placerad på 
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grusytan, de turas om att gunga på gungbrädan och ibland hjälper varandra att gunga 

snabbare. På förskolegården som var belägen längs verksamhetens vänstra sida befann sig 

två andra barngrupper, en grupp på cirka fem barn befann sig i sandlådan som var placerad 

i mitten av detta område. Några av barnen satt i sandlådan och utforskade sanden med 

hjälp av spadar. Tre av barnen gick runt sandlådan med sopkvastar eller stora spadar, efter 

en stund rörde sig de här barnen till den andra sidan av Sälens förskolegård där de 

utnyttjade skottkärrorna (se ovan). 

“Analys av förskolegården” 

Vid observationen av Sälens förskolegård kunde exempel på mediering iakttas, 

observationen kunde iaktta att de fysiska artefakter som fanns runtom i omgivningen 

möjliggjorde för barnens sociala samspel. Ett exempel är att barnen i och omkring 

sandlådan utnyttjade spadar vilket möjliggjorde för att de lättare kunde gräva i sanden eller 

utforska materialets funktion. Barnen vid lekstugan och gungbrädan medierade både 

fysiska kulturella samt sociala artefakter.  Observationstillfället kunde iaktta barnen 

utnyttjade materialet och kommunikativa förmågor under deras lek till exempel barnen vid 

gungbrädan gungade tillsammans och samtalade om hur de skulle använda artefakten, 

vilka som skulle gunga eller knuffa på. Även barnen vid lekstugan kommunicerade barnen 

om vilka föremål som de skulle hämta och samlade sedan tillsammans in materialet till 

lekstugan. Resultatet av observationerna av Sälens förskolegård kunde inte iaktta exempel 

på appropriering eller den proximala utvecklingszonen. Dock kan de olika artefakterna 

tänkas bidra till att stimulera barnens sociala utveckling. Bland annat är sandlådan en plats 

som för samman barnen, här kan de få möjligheten att utveckla olika sociala erfarenheter. I 

sandlådan får barnen möjligheten att samtala samt kommunicera med varandra vilket kan 

främja barnens utveckling av språket.  

 Bläckfisken 

På Bläckfiskens förskolegård fanns fyra avdelningar där cirka 70 barn gick. Vid 

observationstillfället befanns sig cirka 28 barn ute på förskolegården. Barnen utnyttjade 

barnen hela gården och springer ofta mellan de olika artefakterna eller områdena. Vid den 

konstgjorda ytan befinner sig två barn vid klätterställningen (se s.27). Ett av barnen klättrar 

upp för klätterväggen på klätterställningen. Det andra barnet kommer inte upp men får 

sedan hjälp upp det andra barnet att komma upp på klätterställningen. Två andra barn 

befann sig i den höga busken som låg bredvid klätterställningen, barnen går in och ut från 

busken. Vid gungan som var placerad mellan busken och sandlådan gungade två barn, de 

fick hjälp av en pedagog som knuffade på. Vid sandlådan som var belägen i den 

konstgjorda ytan rörde sig cirka 10 barn. Fem av barnen använder plastdäcken som fanns 

utspridda i omgivningen. Barnen hjälps åt att stapla plastdäcken på varandra, då och då 

turas de om att hämta flera plastdäck. De andra fyra barnen hoppar tillsammans runt i 

sandlådan, de skrattar, kramar varandra och går sedan ner till lekstugan som var belägen på 

gräsplätten. Här sätter sig barnen inuti lekstugan, vid ett tillfälle går de ut från lekstugan 

och sätter sig i en av sandlådorna. Barnen sätter sig i en ring och samlar tillsammans några 
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löv som de sedan placerar på ett bord i sandlådan. Några av barnen gräver med spadar i 

sanden.  Vid gräsplätten på Bläckfiskens förskolegård rörde sig cirka 7 barn vid 

snurrgungan, till en början fick barnen hjälp av en pedagog att snurra på gungan. Lite senar 

när pedagogen lämnat barnen hjälpte de tillsammans åt att knuffa på gungan så att den 

skulle snurra snabbare. Vid träbåten som var placerad i mitten av gräsplätten befinner sig 

fem barn. Till en början sitter de tillsammans inne i träbåten, ett av barnen hämtar en 

planka som de sätter på sidan av båten. Barnet med plankan flyttar då och då på brädan och 

ställer den på ett annat ställe vid båten. Vi ett senare tillfälle lämnar två av barnen träbåten 

och börjar leka med plastdäcken som låg en bit bort. De två barnen hjälps åt att rulla på 

däcken, ett av barnen försöker krypa in i däcket medan det rullar.  

 “Analys av förskolegården” 

På Bläckfiskens förskolegård rörde sig barnen i ett relativt vilt tempo mellan de olika 

artefakterna. Vid observationstillfället kunde exempel på mediering och appropriering 

iakttas. Ett exempel på mediering är att barnen med plastdäcken medierade de fysiska 

artefakterna som fanns i omgivningen. Plastdäcken hade en betydande roll i barnens lek 

och möjliggjorde till att barnen utnyttjade sina sociala förmågor främst det verbala språket 

för att lättare kommunicera hur artefakterna skulle användas. På så sätt kunde de fysiska 

artefakterna främja barnens sociala samspel. Detta kan även leda till att barnen lär sig 

appropriera omgivningen.  Genom de fysiska artefakterna kan de få en förståelse för olika 

sociala sammanhang och regler exempelvis lära sig förståelse för hur de kan utnyttja sina 

sociala erfarenheter för att kunna samspela med andra samt få en förståelse för lekens 

förhållanden, exempelvis sociala regler. Som nämnt tidigare befanns sig två barn vid 

klätterställningen. Ett av barnen kom inte upp för klätterställningen men fick sedan hjälp 

av det andra barnet att komma upp. Denna situation kan tänkas vara ett exempel på den 

proximal utvecklingszonen. Då barnet fick hjälp av en annan möjligtvis mer erfaret barn 

som visste hur en kan komma upp på klätterställningen fanns en indikation på proximalt 

lärande. Möjligtvis kan detta ha skapat att de barnet som inte kom upp erfares nya 

kunskaper från det andra barnet om hur en kommer upp på klätterställningen.  

Maneten 

Som nämnt tidigare nämnt fem avdelningar på Manetens förskola, där gick cirka 140 barn. 

Vid observationstillfället befanns sig cirka 9 barn ute på förskolegården. Under 

observationen befanns sig barnen mestadels i den vildflyktiga zonen som var belägen i 

mitten på gården. En grupp på fyra barn cyklade på cyklarna som stod vid sandlådorna (se 

s.28). Till en börjande cyklade de runt gården men parkerade sedan cyklarna vid den höga 

busken. Tre av barnen går in i busken medan de fjärde sitter kvar, tillsammans gör de 

tutande ljud. Efter en stund springer barnen till den större gungan som var placerad i det 

högra hörnet på Manetens förskolegård och börjar gunga på gungan. Barnen hjälper 

varandra att knuffa på gungan så att de får högre fart. De säger högt till varandra att de vill 

ha högre och högre fart på gungan.  
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En grupp på fem barn befinner sig vid de mindre gungorna som låg i det vänstra hörnet. 

Fyra av barnen gungar tillsammans medan de femte står bredvid. Barnet springer och 

hämtar ett plaströr, barnet börjar snurra runt med plaströret och tar sedan med sig det till 

gungorna där barnet fortsätter att snurra runt med röret. Två av barnen som gungade 

springer vidare till den större gungan. Där vill de gunga med barnen som lekte med 

cyklarna. Det uppstår en konflikt när barnen som gungar inte vill gunga med de andra 

barnen. En pedagog avbryter konflikten och efter en stund då konflikten är löst springer två 

av barnen som cyklade till sandlådan som låg till vänster om huset (se s.28). Till en början 

gräver barnen i sanden och sjunger tillsammans men sätter sig sedan bredvid sandlådan. 

Där börjar barnen samla upp vatten från en vattenpöl och häller sedan de i hinkar. De tar 

sedan vattnet till den andra sandlådan som låg till höger om huset. De tar vattnet till en 

köksbänk som stod intill huset och häller sedan vattnet i ett hål i köksbänken. Under hela 

observationen springer barnen fram och tillbaka mellan den andra sandlådan och 

köksbänken. 

 “Analys av förskolegården” 

På Manetens förskolegård rör sig barnen delvis över hela gården men när barnen etablerat 

en aktivitet befinner de sig där under resten av observationstillfället. Under observationen 

fanns tydliga exempel på hur barnen medierade, utnyttjade de olika sociala förmågor. Ett 

exempel är de två barnen som lekte med cyklarna men sprang sedan till sandlådorna. 

Under observationen samtalade barnen med varandra om hur de skulle samla in vattnet, 

tillsammans bestämde de sig att samla in vattnet i hinkar och sedan hälla det i köksbänken. 

Med hjälp av de olika fysiska artefakterna bidrog till att barnen lättare kunde bli indragna i 

lekens dynamik. De olika artefakterna uppmuntrade barnen till ett användande av flera 

artefakter vilket bidrog till att barnen växlade mellan olika sociala samt fysiska aktiviteter. 

På så sätt uppmuntrade det fysiska materialet till att barnen lättare kunde samspela med 

varandra och detta bidrog till att de nyttjade sina sociala förmågor. Under 

observationstillfället kunde inga exempel på appropriering eller den proximala 

utvecklingszonen iakttas. De fysiska artefakterna kan tänkas stimulera barnens lärande av 

olika sociala förmågor främst verbala förmågor men också en förståelse för olika sociala 

regler exempelvis att de ska turas om att gunga på gungorna eller lära sig hur de ska 

samspela med varandra.  
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7.2 Delstudie 2 

Nedan redogörs resultatet från observationerna på förskolor med en area på under 2000 

kvm. Förskolorna låg i tätbebyggda bostadsområden i närheten av stadskärnan.  Resultatet 

presenteras utifrån rubrikerna ”Gårdens utformning” och ”Till vilka aktiviteter används 

gården”.  

7.2.1 Gårdens utformning 

Nedan presenteras de observerade gårdarnas utformning och vilket material 

förskolegårdarna tillhanda höll. De observerade förskolegårdarna hade en area under 2000 

kvm. Gårdarna beskrivs utifrån om de kan delas in i Malmö stads zonering (se bakgrund) 

och vilket material gården består av.  

Havtorn 

På förskolan Havtorn går det 54 barn, under observationstillfället var runt 20 av barnen ute. 

Det var barn i blandade åldrar ute på gården under observationen. Förskolan Havtorns gård 

har en yta på cirka 1000 kvm, gården kan beskrivas som trång då mycket material har 

samlats på en liten yta. Havtorns förskolegård kan inte delas upp i de tre zoner Malmö 

stads lekvärdsfaktorer innehåller (se bakgrund). Förskolegården består av den trygga zonen 

samt den vildflyktiga zonen. Under observationen sken solen med sin frånvaro och därför 

är det svårt att säga något om sol och skugg förhållanden, gården omges av höghus och ger 

troligen goda skugg förhållanden.  

Den trygga zonen 

Den trygga zonen för lugn lek och vila ligger närmast förskolan och är väldigt liten och 

består endast av ett bord.  Den trygga zonen är ihopkopplad med den vildflyktiga zonen 

utan något öppet utrymme mellan zonerna. 

Den vildflyktiga zonen 

Den vildflyktiga zonen dominerar gården och utgör området mellan den trygga zonen och 

staketet. Zonen består av små hus, två sandlådor och en rutschkana, i den vildflyktiga 

zonen finns även en pergola med bord för stilla sittande lek.  En del av gården upptas av ett 

förråd där löst material, till exempel spadar och hinkar, förvaras. Gården har asfalterade 

gångar v de olika lekanordningarna, gångarna är smala och de öppna ytorna begränsade. 

Gården omgavs av konstgjorda korta sluttningar som planade ut i den vildflyktiga zonen, i 

övrigt var nivåskillnaderna på förskolegården få.  De lösa materialen på förskolegården 

bestod av spadar och hinkar och annat konstgjort material  

Den vilda zonen 

På förskolan Havtorn saknas den vilda zonen. På gården finns ingen vegetationen, gräset 

på gården är konstgjort och begränsat till sluttningen som omger gården. Det fanns heller 

inte tillgång till löst naturligt material i form av till exempel stockar, kottar, pinnar. 
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Analys: Havtorn 

Resultatet från observationen vid förskolan Havtorn visar att gården har en liten yta med 

många fasta lekanordningar. Den trygga zonen och den vildflyktiga zonen är tätt 

sammankopplade och utrymmet för lugn lek och återhämtning blir på gården begränsat. I 

den vildflyktiga zonen har barnen möjlighet att samspela med olika artefakter och genom 

dem förstå omvärlden. Gården erbjuder få motoriska utmaningar då gården till största del 

är platt och består av konstgjort material och få skillnader i terräng det finns heller ingen 

klätterställning på gården. Gården har tidigare erbjudit gungor, då området för gungan 

kändes otryggt har gungan plockats bort och området används för annat. Området där 

gungan tidigare hängde används för planerade aktiviteter där pedagogerna styr vilket 

material som används. På gården skapas förutsättningar för samspel mellan barn och barn 

och även mellan barn och pedagoger.    

Hallonet 

På förskolan Hallonet har gården en yta på cirka 1500 kvm, förskolan hade 42 barn under 

observationen var 16 barn i fyra års ålder ute på gården. Trots att ytan var begränsad 

upplevdes gården som rymlig. Förskolegården på Hallonet kan till vids del delas upp enligt 

de tre zoner Malmö stads lekvärdsfaktorer (se bakgrund) beskriver. Under observationen 

sken solen med sin frånvaro och därför är det svårt att säga något om sol och skugg 

förhållanden, gården omges av höghus och ger troligen goda skugg förhållanden.  

Den trygga zonen 

Den trygga zonen låg belägen intill förskolebyggnaden och utgjorde en liten del av 

förskolegården. I den trygga zonen finns några bord och områden för lugn lek och vila. 

Den vildflyktiga zonen 

Gården domineras av den vildflyktiga zonen. I den vildflyktiga zonen finns en sandlåda, en 

klättställning, ett litet trähus och gungor. En del av den vildflyktiga zonen upptas av ett 

förråd där löst material förvaras. Mellan de olika lekanordningarna finns öppna asfalterade 

ytor. Det lösa materialet på gården var varierat mellan naturligt och konstgjort material. 

Dock fanns det främst fasta lekredskap. 

Den vilda zonen  

Ett hörn av gården utgörs av tät vegetation och kan beskrivas som en vild zon. Ytan utgör 

dock inte en tredje del av gården. På den här delen av gården finns även ett litet trähus, 

vilket inte gör zonen till en ren vild zon.  

Analys: Hallonet 

Resultatet av observationen vid Hallonets förskola visar att en gård med liten yta kan 

upplevas som rymlig. Eftersom de olika lekanordningarna står utspritt i den vildflyktiga 

zonen skapas öppna ytor som möjliggör för barnen att springa och röra sig fritt. På 
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Hallonets förskolegård finns en vild zon med tät vegetationen. Den vilda zonen skapar 

möjlighet för barnen att gömma sig och den är även en plats gör kreativ lek. I den trygga 

zonen finns få artefakter och zonen skapar plats för lugn lek och återhämtnings. I den 

vildflyktiga zonen finns möjligheter för barnen att mediera olika artefakter vilket skapar 

möjlighet för barnen att förstå omvärlden. Gården på förskolan Hallonet erbjuder 

motoriska utmaningar i både konstgjorda lekanordningar och genom en varierande terräng. 

På gården finns olika miljöer som möjliggör för barnen att samspela med varandra och 

även med pedagoger vilket kan bidra till ett ökat lärande.  

Blåbäret 

Blåbäret är en förskola med 56 barn, under observationstillfället var 10 barn ute på gården. 

Barnen som var ute under observationen var i två års åldern.  Förskolegården har en yta på 

cirka 1200 kvm, gården kan till viss dem delas in i tre zoner. Förskolegården domineras av 

den trygga och den vildflyktiga zonen, den vilda zonen utgörs av en smal remsa längst bort 

på gården från byggnaden sett. Under observationen sken solen med sin frånvaro och 

därför är det svårt att säga något om sol och skugg förhållanden, gården omges av höghus 

och ger troligen goda skugg förhållanden.  

Den trygga zonen 

Den trygga zonen ligger placerad intill byggnaden och består av 3 bord. Mellan den trygga 

zonen och den vildflyktiga zonen finns öppna ytor samt en uppbyggd ”scen”.   

Den vildflyktiga zonen 

Den vildflyktiga zonen består av en sandlåda, en kompisgunga, en konstgjord kulle med en 

rutschkana, ett trähus i den vildflyktiga zonen finns även en pergola med bord och bänkar. 

Trots att gårdens yta har en liten area upplevs gården inte som trång då det finns öppna 

ytor mellan lekanordningarna.  Det lösa materialet på gården utgjordes av konstgjort 

material i form av spadar, hinkar och liknande.  

Den vilda zonen  

Längst bort från byggnaden längs med staketet finns en smal remsa med vegetation.  Den 

vilda zonen utgör inte den tredje del som rekommenderas av Malmö Stad (se bakgrund). I 

zonen finns ett litet trähus och även några träfigurer, den vilda zonen blandas därmed med 

den vildflyktiga. Vegetationen i den vilda zonen består av buskar och är inte tät.  

Analys: Blåbäret 

Gården på Blåbäret har en liten area men upplevs inte som trång. Det går att säga att 

gården har tre zoner men den tredje zonen, den vilda, är väldigt begränsad. Gården 

uppmuntrar till utforskande i olika miljöer och med olika artefakter. Gården skapar 

förutsättningar för barnen att samspela med varandra i olika konstellationer och i olika 
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miljöer. Samspelet i de olika miljöerna kan bidra till ett ökat lärande hos barnen. Blåbärets 

förskolegård erbjudet få motoriska utmaningar då gården till största del är plan.  

Sammanfattning: Gårdens utformning 

De observerade små förskolegårdarna, med en area mindre än 2000 kvm, domineras av den 

vildflyktiga zonen och har en platt terräng. Gårdarna erbjuder få eller inga motoriska 

utmaningar. Endast en av gårdarna kan erbjuda en rikare vegetation och delvis en vild zon 

de andra två gårdarna har begränsad vegetation. På grund av den begränsade vegetationen 

utmanas inte barnens kreativa lek då den leken uppmuntras i tät vegetation där barns 

fantasiförmåga utvecklas. Gårdarnas begränsade yta kan bidra till att barnen uppehåller sig 

på en plats och även att det kan finnas ett begränsade möjligheter att springa eller röra sig i 

ett vilt tempo. Artefakterna på gårdarna är överlag konstgjorda och det finns få inslag av 

naturliga artefakter. På alla tre gårdar finns miljöer för lugnare lek och vila dessa miljöer 

kan även användas för utbildning i utomhusmiljö. 

 

7.2.2 Till vilka aktiviteter används gården 

Nedan presenteras till vilka aktiviter barnen på de observerade gårdarna använde gården. 

Resultatet presenteras utifrån vad barnen befann sig och vad de gjorde.  

Havtorn 

Under observationen på förskolan Havtorn uppehöll sig de flesta av barnen i den 

vildflyktiga zonen, den vildflyktiga zonen dominerar som tidigare nämnt gården. De flesta 

av barnen lekte i sluttningen, en liten grupp lekte i sandlådan, en annan grupp barn satt vid 

borden i pergolan tillsammans med en pedagog. Några barn befann sig i den trygga zonen, 

i den trygga zonen höll sig barnen nära en pedagog. I sluttningen åkte barnen stjärtlapp 

eller sprang upp och ner. Överlag sprang de flesta av barnen omkring och uppehöll sig inte 

länge vid någon särskild aktivitet. Lekarna på gården styrdes av barnen och barnen hade 

frihet att välja aktiviteter själva. Vid observationen iakttogs barnens samspel, många av 

barnen lekte tillsammans i olika gruppkonstellationer. 

Analys: Havtorn  

Barnen rörde sig under observationen i ett vilt tempo och sprang upp och ner för sluttning, 

dock uppehöll de sig vid en plats under längre tid. Gårdens begränsade area kan vara en 

bidragande faktor till att barnen uppehöll sig vid en plats och inte rörde sig över hela 

gården Vid observationen kunde exempel på mediering iakttas på flera platser. Ett exempel 

är, barnen i sluttningen, barnen använde stjärtlappar för att åka ned för sluttningen. Under 

tiden de åkte kommuniceras barnen kring vems tur det var att åka, de diskuterade även 

vems tur det var att ha en stjärtlapp då de var fler barn än stjärtlappar. Ett annat exempel på 

mediering under observationen var barnen vid sandlådan. Observationen skedde på en kall 

dag och sanden i sandlådan hade frusit till is och kunde plockas upp i klumpar. Barnen i 

sandlådan samlade in sandklumpar och kommunicerade kring hur klumparna skulle 
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användas. Exemplet vid sandlådan kan även ses som appropiering. Barnen i sandlådan 

kommunicerar kring hur sanden fått den form den har och skapar därigenom en förståelse 

för hur vädret påverkar naturen. I den trygga zonen finns plats för vila och lugn, under 

observationen uppehöll sig främst de yngre barnen i den trygga zonen. Den trygga zonen 

var även plats där flera av pedagogerna befann sig vilket kan vara anledningen till att de 

yngre barnen uppehöll sig där då de kände sig trygga  

Hallonet 

Barnen på Hallonets förskolegård rör sig i varierat tempo, vissa barn springer i den vilda 

zon andra barn är mer stilla vid till exempel sandlådan. Under observationen uppehöll sig 

barnen i den vildflyktiga och den vilda zonen. I den vildflyktiga zonen är det främst vid 

och kring sandlådan som barnen leker. En grupp barn klättrar i klätterställningen och intill 

förrådet. En annan grupp barn leker i den vilda zonen där de främst springer omkring eller 

gömmer sig i vegetationen och det lilla huset. På gården finns löst material, både naturligt 

och konstgjort, som barnen i både sandlådan och i den vilda zonen nyttjar på olika sätt.  

Analys: Hallonet 

Barnen använder sig av gårdens hela yta och rör sig mellan de olika miljöerna och 

artefakterna. Vid observationen kan exempel på mediering iakttas. Till exempel några barn 

som samlar in pinnar och lägger dem på marken för att balansera på dem. Barnen 

samarbetar för att kunna balansera på pinnarna och kommunicerar kring vems tur det är att 

ballansera. Gården är öppen och barnen ser varandra överallt på gården vilket medför att 

de kan kommunicera med varandra även om de är på avstånd från varandra. På gården 

leker barnen med varandra i olika konstellationer och utforskar tillsammans gården.  

Blåbäret  

Under observationen på Blåbäret uppehöll sig barnen till en början i den trygga zonen i 

närheten av en pedagog. Pedagogen uppmuntrade barnen att leka och barnen förflyttade sig 

till den vildflyktiga zonen och sandlådan. Vid observationstillfället var det regnväder och 

det hade bildats vattenpölar på gården som lockade flera av barnen. En liten grupp barn 

fyllde hinkar med vatten och hällde ut vattnet i dagvatten brunnen och roades av att vattnet 

försvann. I sandlådan leker barnen vid ett upphöjt bord som är placerat intill sandlådans 

kant, barnen öser sand och blandar sanden med vatten. I sandlådan befinner sig även 

pedagogen som uppmuntrar barnen till att leka.  

Analys: Blåbäret  

Barnen rörde sig under observation i ett lugnt tempo och uppehöll sig länge vid en 

aktivitet. Åldern på barnen kan vara en bidragande faktor till att pedagogen gick in för att 

locka barnen till lek. Under observationen iakttas exempel på mediering, vid till exempel 

leken med vatten där barnen tillsammans öste vatten i hinken. Barnen kom tillsammans 

överens om när det räckte med vatten och vad de skulle göra med vattnet sedan. Genom 

medieringen av artefakterna skapades förståelse kring sociala regler då barnen får 
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medvetenhet kring att de behöver kommunicera för att leken ska bli som de vill. I 

sandlådan sker samspelet främst mellan barnen och pedagogen och barnen leker i närheten 

av varandra men inte med varandra. I sandlådan kan appropiering iakttas när barnen genom 

att blanda sand och vatten får erfarenhet om hur vatten påverkar sandens egenskaper.   

Sammanfattning: Vilka aktiviteter används gården till 

På alla tre observerade gårdar samspelar barnen med varandra och leker i olika 

konstellationer. Vid alla observationer kan mediering iakktas och barnen medierar med 

olika artefakter och utforskar med dem omvärlden. Gårdarna skapar möjligheter för barnen 

att appropiera omvärlden genom de artefakter som finns och genom det samspel som 

pågår. Barnen på gårdarna har möjlighet att samspela i olika konstellationer och även 

tillsammans med pedagoger. Under observationerna på gårdarna leker barnen fritt och 

aktiviterna är inte planerade. På en av gårdarna deltar pedagogen mer aktivt i barnens lek 

men leken styrs ändå av barnen. Den varierande åldern barnen vid de olika observationerna 

kan bidragit till vilken lek som observerades. De äldre barnen rörde sig mer över hela 

gården medan de yngre barnen ofta uppehöll sig vid en plats.   
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8. Diskussion och konklusion 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis diskutera samt jämföra de två delstudierna utifrån 

tidigare forskning. Vi avslutar med en konklusion där vi kommer sammanfatta det 

huvudsakliga resultatet och diskutera fortsatt forskning. Syftet med vår studie har varit att 

undersöka hur storleken och utformningen på förskolegårdar i stadsmiljöer har för 

påverkan på barns sociala samspel och fysiska aktiviteter. I våra två delstudier har vi fått 

en inblick och förståelse för förskolegårdens olika förutsättningar. 

8.1 Diskussion 

I vår studie har vi sett att det är skillnad på utbudet och utformningen av förskolegårdar 

beroende på gårdens storlek. Resultatet i vår studie visade att de observerade 

förskolegårdarna med en area omkring 2000 kvm hade ett rikare och mer varierat utbud än 

förskolegårdarna som var mindre än 2000 kvm. På de mindre gårdarna fanns få inslag av 

naturliga miljöer samt varierande terräng och vegetationsförhållanden. Förskolgårdens 

olika förutsättningar gällande storlek och utbud av varierande miljöer samt utbud är något 

som forskaren Fredrika Mårtensson (2004, s. 13 & 21) framhäver i sin avhandling. 

Resultatet visade tydligt på i vår studie att på de mindre förskolegårdarna med en area 

under 2000 kvm hade ett betydligt mindre utbud av naturliga artefakter samt miljöer, 

gårdarna hade fler inslag av konstgjorda material. Resultatet visade att majoriteten av 

förskolegårdarna i de båda delstudierna hade få eller inga naturinslag, främst saknades den 

vilda zonen utifrån Malmö Stads lekvärdsfaktorer. Kari-Anne Jørgenson (2011, s. 493 & 

503) lyfter i sin studie att förskolegården bör ha stora och varierande miljöer samt material 

vilket bidrar till att inspirera barns kreativa och fira lek. Även forskaren Cathrine Melhuus 

(2012, s. 464) lyfter fram att förskolegårdar bör möjliggöra för de naturliga miljöerna. 

Deras resultat ställs i kontrast till vårt resultat. Då majoriteten av förskolegårdarna i vår 

studie inte hade varierade miljöer eller terrängförhållanden vilket resulterade i att 

förskolegårdarna inte kunde möjliggöra för barnens fantasiförmågor eller fysiska 

aktiviteter som utforskande vilket Melhuus lyfter i sin studie.  

Vidare har vi sett att majoriteten av de observerade förskolegårdarna utgjordes av två 

varierande zoner utifrån Malmö Stads lekvärdsfaktorer (se bakgrund). Resultatet visade på 

att förskolegårdarna kunde skapa utrymme för den trygga zonen och den vildflyktiga 

zonen. Endast två förskolegårdar “Sköldpaddan” och “Blåvalen” i delstudie 1 hade den 

vilda zonen. Dock visade resultatet av observationerna att den vilda zonen inte utgjorde en 

tredjedel av förskolegården då de vilda zonerna var begränsade i yta och tillgång av tät 

vegetation. Då majoriteten av förskolegårdarna både de mindre men även de större 

gårdarna saknade naturliga miljöer och naturmaterial främjades inte barnens komplexa 

lekar eller framhävde barnens fantasiförmågor vilket Zahra Zamani (2016, s.181) lyfter i 

sin studie.  
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I vår studie har vi dock sett att majoriteten av förskolegårdarna kunde möjliggöra för 

barnens sociala samspel. Vårt resultat visade att beroende på hur stor förskolegården är och 

hur den är utformad är det möjligt att genomföra vissa lekar och aktiviteter. Dessa skapar i 

sin tur möjligheter för barnen att lära av varandra och att samspela med varandra.  Detta 

bidrar till att de utvecklar språkliga förmågor och socialt samspel. Vi har sett att 

förskolegårdarna vars area var omkring 2000 kvm möjliggjorde för barnens sociala 

samspel. Ett exempel är på ”Sälens” förskolegård där några barn leker med löv (se s. 31). 

Barnen utnyttjar löven i sin lek och samspelar genom att de kommunicerar och kommer 

överens över hur de ska använda löven under leken. Vi har sett de båda delstudierna att de 

olika artefakterna samt miljöerna möjliggjorde för barnen att utveckla sociala förmågor 

som att samspela och kommunicera med varandra. Även på förskolegårdarna vars area var 

mindre än 2000 kvm möjliggjorde för barnens sociala aktiviteter. Ett exempel är på 

förskolan “Havtorn” där en grupp på ca tio barn åkte stjärtlapp i en sluttning och 

kommunicerade kring vems tur det var att åka och vem som skulle få åka (se s. 38). Då 

barnen samspelar med varandra genom att kommunicera hjälper de varandra att klara av 

aktiviteten och på så sätt lär de sig att agera med varandra. Teorin stämmer väl överens 

med resultatet i vår studie. Enligt det sociokulturella perspektivet är det sociala samspelet 

viktigt för individens utveckling och lärande. Roger Säljö (2014, s. 303–304) lyfter fram 

att vi människor i tidig ålder lär oss sociala samt kulturella förmågor, detta för att kunna 

förstå samt orientera sig i omvärlden. Vi har sett i vårt resultat att de olika materialen och 

miljöerna på förskolegårdarna har skapat förutsättningar för barnens sociala samspel och 

sociala förmågor. Enligt Jonas Cox, Charles Salina och Fay Mascher (2011, s. 21) 

möjliggör utbuden till exempel de olika materialen på förskolegården för barnens 

motoriska aktiviteter som att klättra eller balansera men även främjar detta barnens sociala 

samspel och lek. Även Knut Løndal, Karoline B. Norbeck, Anne-Karine H. Thorén (2015, 

s. 145–146) framför i sin studie att varierande material bidrar till att främja barnens fysiska 

aktiviteter, vilket stämmer överens med resultatet i vår studie.  

Även om det fanns få naturliga miljöer och mer konstgjorda material kunde både de större 

och mindre förskolegårdarna främja barnens fysiska och motoriska lek. Vårt resultat kan 

sättas i kontrast med Anne-Marie Morrissey, Caroline Scott och Llewellin Wishart studie 

(2015, s. 30–31) som menar att konstgjorda material inte utmanar barns sociala eller 

fysiska lek i samma utsträckning som naturmiljön.  Resultatet visade att barnen på de 

större förskolegårdarna rörde barnen i ett relativt vilt tempo då de sprang över hela gården 

och ofta växlade mellan olika aktiviteter och mest konstgjorda material. De mindre 

förskolegårdarna hade färre eller få möjligheter till motorisk lek då gårdarna erbjöd få 

motoriska utmaningar vilket gjorde att barnen på de mindre gårdarna uppehöll sig vid en 

plats eller artefakt. Detta påvisar att de större förskolegårdarna kunde erbjuda fler 

möjligheter fysisk rörelse då gården hade större utbud och större ytor där barnen kunde få 

utspel för sina aktiviteter.  



 

43 

 

8.2 Konklusion  

Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till utformningen och storleken av 

förskolegården har en stor påverkan på hur gården utnyttjas och vilka aktiviteter som kan 

skapas där. Vi har sett att de mindre förskolegårdarna hade ett begränsat utbud av naturliga 

miljöer där majoriteten av förskolegårdarna karakteriserades av konstgjorda material och 

ytor. Dock gällde detta även de större förskolegårdarna. Trots att förskolegårdarnas 

utformning och storlek skiljde sig åt visade resultatet att gårdarna hade liknande 

förutsättningar där även de större förskolegårdarna hade begränsade miljöer och 

terrängförhållanden. Majoriteten av förskolegårdarna belägna i bostadsområdena hade 

ingen tätare vegetation eller varierande miljöer som främjade barns utforskande eller 

kreativa lek i utomhusmiljön. Dock visade resultatet på att utbudet på förskolegårdarna har 

en större betydande roll för barnens sociala samt fysiska aktiviteter. Vi har sett att både de 

större och mindre förskolegårdarna hade varierade material som kunde uppmuntra till 

motoriska erfarenheter men även till socialt samspel. Resultatet av de båda delstudierna har 

visat att de olika materialen samt miljöerna på de olika förskolegårdarna bidrog till att 

barnen utvecklade sociala förmågor som att samspela och kommunicera med varandra. 

Även om de mindre gårdarna hade ett mindre utbud kunde vi även på dessa gårdar se att 

materialen påverkade och till viss del främjade barnens fysiska samt sociala aktiviteter, 

även om dessa var begränsade. Eftersom alla de observerade förskolegårdarna var belägna 

i täta bostadsområden i en stadsmiljö kan storleken och utbudet påverkats av förtätningen. 

En växande stad kan resultera i att förskolegårdarna fick begränsade förutsättningar.  

I vår studie har vi genomfört en kvalitativ observationsstudie vilket har möjliggjort för oss 

att skapa en egen bild av förskolegårdens utformning. Därför hade det i fortsatt forskning 

varit intressant att genomföra en intervjustudie med barn och pedagoger för att se hur de 

upplever förskolegårdens utbud och utformning. Det skulle även vara intressant att 

intervjua beslutsfattare och de som ansvarar över planeringen för förskolegårdarna, detta 

för att få en inblick i hur planeringen av förskolegårdar i stadsmiljöer tillämpas.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Till vårdnadshavare för barn XXX förskola 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om förskolegårdar i stadsmiljöer, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Elsa Axelsson och Sofia 

Fröjdman som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  Studien handlar om att göra en 

observation av gårdens utformning och hur barn använder den, studien kommer inte 

använda foto eller film för att dokumentera barnen. Alla personuppgifter kommer vara 

borttagna och datan kommer hanteras så ingen obehörig kan ta del utav den. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt/mina barn medverkar i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt/mina barn 

kommer att observeras i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt/mina barn vad studien 

innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. Jag vet att 

ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning 

utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av 

mig och av mitt barn.  

Barnets namn: ……………………………………………. 

 Födelsedatum: …………………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

....................................................................... 

Ort och datum    

.......................................................................          ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

Barnets underskrift (om möjligt) ....................................................................... 
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Information om en studie av förskolegårdar i stadsmiljöer 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. Vi kommer genomföra en studie som handlar om att undersöka 

förskolegårdar i stadsmiljöer. I vår studie kommer vi observera förskolegårdens 

utformning samt möjligheter för barns utforskande, lek och rörelse. Vi kommer även 

observera barnen och deras aktiviteter på gården. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera er gård under en förmiddag. Vi 

kommer att samla in data genom att observera gårdens utformning under en förmiddag 

utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer 

att använda ett observationsprotokoll, ej foto eller film för att dokumentera 

observationerna. Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras 

på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i 

studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen 

är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om ni är positiva till deltagande, prata 

med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att delta. Därefter undertecknar ni den 

medföljande blanketten om medgivande och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan 

ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Maria Wennerström Wohrne 

Tel: XXXX  e-post: XXXX 

Uppsala den XXXX-XX-XX 

Sofia Fröjdman: XXXX 

Elsa Axelsson: XXXX 
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10.2 Bilaga 2 

  Ja Nej Delvis Kommentarer 

Gården har 3 zoner 

(trygg zon, den 

vildflyktiga zonen, den 

vilda zonen)         

Gården har både fasta 

och lösa material         

Gården är större än 

2000         

Gården erbjuder olika 

miljöer för olika typer 

av lek         

Gården erbjuder olika 

typer av terräng och 

naturförhållanden         

Gården skapar goda 

sol-och 

skuggförhållanden         

Gården erbjuder ett 

varierat material         

 

Datum, 

tid, 

plats 

Vad 

leker 

barnen 

med 

Vilka 

material 

leker 

barnen 

med 

Vart 

leker 

barnen 

på 

gården 

Hur 

rör sig 

barnen 

på 

gården 

Hur 

möjliggör 

gården för 

barnens 

samspel, 

rörelse och 

utforskande 

Hur leker 

barnen 

(Ensam lek, 

tillsammans 

lek, 

fri/organiserad 

lek) 

Reflektioner 

        

 


