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The purpose of this study is to gain deeper knowledge in how the outdoor environment and 

materials in the preschool yard affect children in their play and what thoughts the preschool 

teachers have about it. In order to achieve this, we researched which environment in the 

preschool yard is the most popular among the children and why. In addition, we investigated 

if there are any differences between boys’ and girls’ choice of place. 

The methods used are quantitative observations, using an observation schedule, as well as 

qualitative interviews with preschool teachers. The study was conducted from a sociocultural 

perspective and with relational and relative understanding of space. This means that what 

occurs in the preschool yard is not only based on the physical but also on social relationships 

and beliefs. The expectations that exists about play areas and materials in the preschool yard 

are the main focus of this study. Where the location itself is not necessarily what determines 

where the children play and what they are playing with. 

In this study, it appears that even though it initially seemed as if children's play determined 

where they chose to play in the yard, it is the expectations and beliefs about the different 

places that affect the children’s choice of place. Even though the children themselves choose 

which games they want to play, the expectations and rules that exists will steer where the 

children's plays are performed. Moreover, it is also proven that there were no significant 

differences between girls' and boys' choices of place in the preschool outdoor environment 

and neither in expectations based on the children’s gender. 
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Inledning 

Denna studie syftar till att studera förskolegårdens miljö och hur den inverkar på barns 

identitet och lekar. Från våra tidigare erfarenheter hade vi olika upplevelser om var på gården 

barnen lekte, vi upplevde också att det fanns skillnader i vad pojkar och flickor lekte ute på 

förskolegården. Detta väckte vårt intresse för att studera olika förskolegårdar och hur dessa 

inverkar på barnens val av plats och lek. 

I McClintic och Pettys studie visade det sig att pedagoger i mindre utsträckning reflekterade 

över utomhusmiljön än inomhusmiljön på förskolan (2012:24-43). Därför behöver miljön på 

förskolegårdarna utvecklas så att förskolepersonal på samma sätt som i inomhusmiljön har ett 

medvetet och reflekterande förhållningssätt för att bidra till barnens trygghet och stimulans. 

Genom att studera vilka delar av gården som är populära bland barnen och hur gården 

inverkar på barnens lekar vill vi väcka ett intresse för att utveckla förskolegårdarnas miljö till 

fördel för barnen. 

Utveckling av förskolegårdarna behövs då det i förskolans läroplan framgår att förskolans 

verksamhet ska ge barnen en miljö som är både trygg och stimulerande, inne och ute. 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet (Lpfö98 rev 2016:6). 

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

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Lpfö98 rev 2016:7). 

Studien genomförs ur ett sociokulturellt perspektiv och med en relationell och relativ 

förståelse av rum. Vilket innebär att det som sker ute på förskolans gård inte enbart grundar 

sig i det fysiska utan också i sociala relationer och föreställningar. De föreställningar som 

finns om platser och material på gården har under studien hamnat i fokus, där det fysiska i sig 

inte visat sig vara det som avgör var eller vad barnen leker. 

För att resultatet inte enbart ska vara anknutet till en plats genomförs studien på två olika 

förskolor. Då förskolegårdarnas miljö ser väldigt olika ut skapas en tydlig bild av hur miljön 

inverkar på olika grupper av barns val av plats, material och lekar. 
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Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur utomhusmiljön och leksaker på 

förskolegården påverkar barnen i sina lekar och vilka miljöer som lockar till sig vilka barn. 

Studien syftar också till att synliggöra hur pedagoger i förskolan tänker om förskolegårdens 

inverkan på barnens lekar. Vad är det som gör att en del områden på gården är mer populära 

än andra och hur kan denna popularitet förstås ur ett sociokulturellt samt relationellt och 

relativt rumsligt perspektiv. 

 

Frågeställningar 

På vilket sätt påverkar förskolegårdens miljö och material barnens lekar? 

Varför och vilka miljöer på förskolegården är populärast i barngrupperna? 

Vilka skillnader finns det i pojkars respektive flickors val av miljö? 

Vad har förskolans personal för uppfattning om förskolegårdens miljö och dess inverkan på 

barns lekar? 
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Begreppsdefinitioner 

Förskolegården – Boken Rum - Samhällsvetenskapliga perspektiv inleds med att beskriva att 

ordet rum kan ha många olika betydelser. Begreppet kan ha betydelse av fysiska, mentala, 

metaforiska och sociala rum (Rönnlund & Tollefsen 2016:9) I denna studie studeras rummet 

”förskolegården”, där allt som finns innanför förskolans stängsel är en del av rummet 

förskolegården. Både det fysiska och relationella räknas in i rummet förskolegården. 

Föreställningar och förväntningar – Med dessa begrepp avses socialt och kulturellt skapade 

idéer och tankar om olika material och platsers egenskaper. Föreställningar handlar om att det 

finns idéer hos individen eller hos en grupp människor som styr hur vi väljer att agera på en 

plats. Det kan exempelvis vara en föreställning om vem en plats är till för eller vad man bör 

göra på en viss plats. En förväntning handlar till skillnad från en föreställning om att det finns 

tankar och idéer utifrån om hur man bör agera på en viss plats eller med ett visst material. 

Dessa föreställningar och förväntningar är skapade och förändras av människan och är därför 

bundna till sin tid. 

Flickor och pojkar – Under våra observationer har barnen delats in i två olika kategorier.  

Indelningen i kategorierna pojkar och flickor har gjorts utifrån barnens biologiska kön. 
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Teoretiskt ramverk 

I studien har två olika teorier valts för att förklara, analysera och diskutera det material som 

samlats in. De valda teorierna behandlar rum och sociala konstruktioner, förståelsen av rum 

kommer fokuseras i en relationell förståelse och förståelsen av barns utveckling kommer ske 

utifrån det sociokulturella perspektivet. I analysen kommer dessa teorier vara till hjälp för att 

förklara och förstå förskolegården och dess inverkan på barnen. 

 

Rum 

Förståelsen av vad ett rum är blir inte helt självklar när funderingar på vad som är ett rum och 

vad som ingår i det startar. Vanligtvis faller tankarna på de fysiska strukturerna, men när 

människan befinner sig i ett rum är det inte bara det fysiska hen upplever. Det finns bland 

annat rörelser, relationer och föreställningar som också tas med i upplevelsen av ett rum. På 

engelska finns begreppet space som har en bredare betydelse än svenskans rum. Space 

innefattar mer än bara det fysiska, i space ingår även rymd, mellanrum mm.  I svenskans rum 

ryms inte detta lika väl, begreppet rum syftar ofta till en fysisk inramning men i upplevelsen 

av rum finns mer än det fysiska. 

Rönnlund och Tollefsen visar på att det finns tre olika sätt att förstå rummet, absolut, relativ 

och relationell förståelse. I analyser är det vanligt att försöka skilja dessa upplevelser från 

varandra men egentligen är det inte möjligt att skilja dem åt. Rummets upplevelse sker i 

förhållande till de tre olika nivåerna (2016:181). I analysen av materialet kommer de olika 

sätten att förstå rummet att samspela, men eftersom analysen också sker ur ett sociokulturellt 

perspektiv kommer mer fokus läggas på den relationella förståelsen av rum. 

Det absoluta rummet är den vanligaste förståelsen av rummet, där rummet är oreflekterat. 

Rum är en existerande fysisk inramning, som tillskrivs en struktur. Detta rum är oberoende av 

existens och tid. Denna förståelse ger rummet en fysisk struktur som är beständig och mätbar 

(Rönnlund & Tollefsen 2016:27-28). 

Relativa rum är bundna till sin tid. Uppfattningen och upplevelsen av en plats förändras över 

tid. Det relativa rummet är svårare att mäta då all rörelse som sker i den fysiska miljön räknas 

med (Rönnlund & Tollefsen 2016:29-30). Saker i ett rum kan förflyttats och ändras vilket 
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även förändrar rummet, rörelser som att en vind sveper över platsen tillhör också rummet. 

Vilket gör rummet svårt att förutsäga då det kan se olika ut beroende på när rummet upplevs. 

Det relationella rummet är föränderligt och såsom det relativa rummet beroende av sin tid. I 

upplevelsen av rummet får både individuella och sociala föreställningar och erfarenheter en 

del i upplevelsen (Rönnlund & Tollefsen 2016:85-87). Ur ett relationellt perspektiv är 

upplevelsen och tolkningen av ett rum påverkat av våra tidigare erfarenheter. Ett rum någon 

upplever som tryggt och glädjefyllt kan för en annan person upplevas som mörkt och otryggt. 

Rummet kan förändras över tid och påverkas beroende på vem som upplever det och vad det 

finns för föreställningar om rummet. Upplevelsen av rummet grundas i det fysiska utöver det 

är känslor, aktiviteter och erfarenheter som är kopplade till rummet med och inverkar på 

upplevelsen av rummet (Rönnlund & Tollefsen 2016:84-85). 

Förklaringen till att ett rum kan upplevas på skilda sätt av olika människor ligger i personens 

tidigare erfarenheter och föreställningar om platsen. Dessa erfarenheter och föreställningar är 

med och inverkar på vad människan kommer välja att göra i mötet med rummet. Massey 

beskriver hur hon som liten upplevde spelplaner som en främmande plats som tillhörde 

pojkar. Dessa platser var till för och gjorda för det manliga könet. Genom dessa förställningar 

uteslöts Massey från att vilja vara på denna plats (1994:185). Förställningar om vem en plats 

tillhör utgör en begränsning för vilka som tillåts vistas på platsen. I det här fallet utesluts ett 

av könen då fotbollsplanen associeras med det manliga könet. 

 

Sociokulturell  

För analysen av denna studie har även en teori som kan beskriva hur den omgivande fysiska 

och sociala miljön inverkar på människans utveckling valts. Inom den sociokulturella teorin 

föds människan in i en kulturell och social miljö som ger tillgångar och begränsningar (Smidt 

2010:10). Det vill säga att människan föds med olika livsvillkor beroende på var, när och av 

vem hen föds och det inverkar på hur, var och vad hen lär sig. För att förstå sig på en annan 

människa är det viktigt att ta hänsyn till den historia och kultur som hen kommer ifrån 

eftersom människan påverkas av sin bakgrund (Smidt 2010:40). 

Smidt visar också på att det finns socialt skapade skillnader i vårt samhälle som inverkar på 

barnets utveckling (2010:41-42). Det vill säga skillnader mellan exempelvis de olika 

könstillhörigheterna är socialt skapade och påverkar människans utveckling. Beroende på vad 
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barnet får möta i sin uppväxt kommer det lära sig olika saker (Smidt 2010:41-42). Kulturen 

runt omkring är med och formar barnet. Föreställningar och normer om exempelvis vad som 

är manligt och kvinnligt är socialt skapat, vilket innebär att människan kan vara med och 

förändra dessa föreställningar och normer. 

Vygotskij beskriver en liknande synvinkel där uppfostran i alla dess former är socialt 

konstruerad på ett eller annat sätt, men menar att en människa inte kan uppfostra en annan då 

det endast är de personliga erfarenheterna som kan förändra en människa. Det en person kan 

göra för att bidra till någon annans utveckling är att erbjuda material och miljöer som leder till 

att personen kan få nya erfarenheter (Vygotskij 1999:19-24). Säljö beskriver att människans 

främsta egenskap är förmågan att lära, genom att ta till sig erfarenheter och använda dem i 

framtida sammanhang (Säljö 2000:13-14). Därför blir den miljö och kultur som ett barn växer 

upp i avgörande för vad och hur hen lär sig. 

Som beskrivet ovan är miljön och omgivningen med i människans skapande av erfarenheter 

och därför en stor del av det egna lärandet. Miljön är inte endast något som befinner sig 

utanför människan utan är också en del av människan. Detta innebär att miljön påverkas av 

människan och människan påverkas av miljön. Miljön är socialt konstruerad då den upplevs i 

förhållande till människan och hens erfarenheter, där till exempel en skog benämns som en 

skog utifrån tidigare erfarenheter (Vygotskij 1999:24-26). 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som varit relevant för studien har gåtts igenom utifrån två 

underkategorier som kändes väsentliga. Dessa kategorier är förskolegårdens miljö och genus. 

I förskolans miljö presenteras en avhandling och en artikel som tar upp hur förskolegårdar såg 

ut och var utformade, hur denna miljö påverkade barnens aktiviteter, samt pedagogers 

inställning till förskolans utomhusmiljö. I de texter som behandlar genus i förskolan har fokus 

lagts på pedagogernas synsätt på genus, hur de uppfattade och bemötte pojkar och flickor. I de 

båda kategorierna beskrivs vad forskarna tar upp i sina studier, samt vad vi ville göra utöver 

det som forskarna gjort. 

 

Förskolegårdens miljö 

Fredrika Mårtensson har i samband med institutionen för landskapsplanering skrivit 

avhandlingen Landskapet i leken – en studie av utomhuslek på förskolegården (2004). I den 

presenterar hon en jämförande studie mellan två förskolors utomhusmiljö och hur dessa har 

påverkat barnens lek och sociala samspel beroende på utformning och uppbyggnad. De 

metoder som Mårtenson använde sig av i studien var observationer med stöd av 

videoinspelning, fältanteckningar, samtalsintervjuer med grupper av barn där frågor om lek 

ställdes i samband med att barnen fick se filmade klipp från observationerna, samt 

aktivitetskartor där personal noterade var flickor respektive pojkar fanns på förskolegårdarna. 

Det som avhandlingen visar är att på den ena förskolan, där det var mer öppen och plan 

terräng, skapades större möjlighet för barnen att i varandras närhet ta ut sina rörelser och 

utforska kroppen samtidigt som de kunde förflytta sig runt på gården. Det fanns även olika 

nivåskillnader på gården vilket tillsammans med den plana terrängen gjorde att barnen kunde 

röra sig fram och tillbaka på förskolegårdens olika platser. Då barnen gärna rörde sig runt på 

hela gården skapades hela tiden nya och olika sociala konstellationer där lekarna var under 

ständig förändring (Mårtensson 2004:78-80). 

Den andra förskolegården bestod av en terräng som var mer kullig och ojämn. Det fanns berg 

och skog men även en plan yta som bestod av asfalt, gräsmatta och sandlådor. Den 

omväxlande miljön gjorde att barnen kunde gå från rörliga och springande till mer stillsamhet 

och utforskande. De mer dolda ytorna med träd och buskage gjorde att barn som inte ville röra 
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sig mycket eller ville vara för sig själva kunde gå undan. Även gårdens tillgång till 

naturmaterial så som löv, pinnar m.m. gjorde att barnen samlades och olika hantering av 

maktspel skapades (2004:84-100). 

Mårtensson tar upp att det är avgörande hur miljön ser ut runt om de leksaker och material 

som finns på gården då detta påverkar hur dessa sedan kommer till användning av barnen. De 

förbestämda platserna för vissa leksaker som till exempel sandleksaker i sandlådan kan 

begränsa barnens lek. Rörelsefriheten som förskolegårdarna bidrar till, och barnens kontakt 

med den fysiska miljön, hjälper barnen att uttrycka sig samtidigt som det skapar glädje bland 

barnen. Mårtensson såg också i sin studie att det var fler pojkar som rörde sig över större delar 

av gården i deras lekar än vad flickorna gjorde men dock framkom det inte varför det var så 

eller vad flickorna gjorde istället i deras lekar (2004:132-134). 

Mårtensson fokuserade på utformningen av förskolegårdarnas miljö och var barnen lekte. På 

liknande sätt som i vår studie användes en metod för att kartlägga var barnen befann sig på 

gården. Utöver att få en inblick i förskolans utomhusmiljö syftade denna studie till att 

synliggöra pedagogernas förhållningsätt till utomhusmiljön. 

I en studie av Sandra McClintic och Karen Petty utgick de från pedagogernas inställning till 

förskolegårdens miljö. I artikeln ”Exploring early childhood teachers’ beliefs and practices 

about preschool outdoor play: a qualitative study” (2015) tar de upp att lärarna i deras studie 

ansåg att det viktigaste ute var tillsynen på barnen och att de pedagogiska aktiviteterna blev 

begränsade på grund av miljön utomhus. De menar i artikeln att det är många pedagoger som 

inte är medvetna om vilken stor påverkan förskolegården faktiskt kan ha på barnens 

upplevelser, utveckling och lärande, samt att pedagogerna i mindre utsträckning än vid 

inomhusmiljön reflekterar över utomhusmiljön och olika lärandeaktiviteter. Vidare nämnde 

McClintic och Petty att större ytor som till exempel förskolegården ger mer utrymme för 

rörelser och andra aktiviteter som i sin tur kan hjälpa flickor att vara mer bestämda och gör att 

pojkar ägnar sig mer åt rollekar som inte är förbestämda på grund av en plats som till exempel 

dockvrån i förskolans inomhusmiljö (2015:24-43). 

I artikeln presenterades inte utformningen av utomhusmiljön och vad den faktiskt bidrog till 

som i Mårtenssons avhandling, men däremot gavs en bild av några pedagogers tankar om 

förskolegården. Båda dessa texter har varit relevanta då de med olika ingångsvinklar och 

strategier studerat förskolors utomhusmiljö och vad dessa kan bidra till. Denna studie har haft 
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likande syfte men utöver det som Mårtensson samt McClintic och Petty studerat syftade vår 

studie till att studera skillnaden mellan flickor och pojkars val av miljöer. 

 

Genus 

Eva Ärlemam-Hagsér tar upp att resultaten i hennes artikel, som behandlar personal i 

förskolan och deras syn på könsroller och genus i utomhusmiljön, visar på att lek i 

utomhusmiljön sällan problematiseras utifrån genus. Ärlemam-Hagsér (2010:515-525) 

använde sig av en fokusgrupp bestående av personer som arbetar i förskolan för att få en 

inblick i deras tankar om barns könsroller. Till en början ansåg personerna i fokusgruppen att 

förskolegården bidrog till en mer könsneutral plats i jämförelse med inomhusmiljön. Efter att 

ha diskuterat och reflekterat vidare kom de fram till att det fanns händelser i den vardagliga 

verksamheten som visade på att det även i utomhusmiljön uppstod situationer där 

pedagogerna insåg att gården inte var helt könsneutral. Pedagogerna uppmärksammade en 

pojke som lekte och de tog då upp att pojkarna ofta leker med cyklar, bandy och fotboll, vilka 

i sig är aktiviteter som de ansåg som könsrelaterade till pojkar. Pojkars lek observerades som 

stereotypa handlingar och där flickorna sällan var intresserade av att delta. Sandlådan däremot 

sågs som en plats där de allra yngsta barnen var, samt de äldre flickorna. Där kunde de äldre 

flickorna hjälpa de yngre barnen samt utföra uppfostrande aktiviteter. 

Även i Christian Eidevalds avhandling Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som 

position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009) har metoden fokusgrupp använts. 

Pedagogerna tar där upp begreppet jämställdhet och vad det står för. Eidevald menar att 

pedagogerna lätt kunde prata allmänt om jämställdhet och att de gör detta genom att ta upp att 

alla barn ska ha samma möjligheter och att material som både flickor och pojkar kan och vill 

leka med presenteras. Det som pedagogerna hade svårare att prata om eller formulera var hur 

de konkret skulle kunna göra och arbeta för att göra förskolans verksamhet så jämställd som 

möjligt. Lättare var det dock för pedagogerna att se de hinder som uppstod för att jämställdhet 

inte nåddes (2009:199). 

I analysen visade det sig att flickor och pojkar bemöttes stereotypiskt men att det fanns en 

dold sida där bemötandet även skilde sig åt inom grupperna flickor och pojkar. På detta sätt 

blev barnen bemötta olika då pedagogerna såg dem som antingen flickor eller pojkar. 

Pedagogernas föreställningar hade en avgörande roll för hur dessa olika barn bemöttes i 

förskolan (Eidevald 2009:2). En sådan föreställning kan vara att flickor ska följa regler eller 
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att pojkar är mer aktiva. Eidevald tar också upp att jämställdhet handlar om hur vi bemöter 

olika barn. Det innebär inte att alla barn ska få göra eller ha exakt samma saker, men det är 

svårt att omsätta tankar i förskolans vardagliga verksamhet (Eidevald 2009:182-184). 

Både Eidevald och Ärlemam-Hagsér hade ett genusperspektiv i sina texter men de tog inte 

upp utformningen av förskolegården. Ärlemam-Hagsér fokuserade på pedagogernas tankar 

om genus på förskolegården och visade på att deras syn på förskolegården som en relativt 

könsneutral plats förändrades när de tillsammans förde en diskussion om vad det är barnen 

gör ute. Eidevald tog liksom Ärlemam-Hagsér upp pedagogers tankar om synen på flickor och 

pojkar men utan att göra det i förhållande till förskolemiljön. Personerna i Eidevalds 

fokusgrupp hade svårt att förklara hur de kunde arbeta för att förbättra verksamheten och 

barns lika rättigheter oberoende av könstillhörighet. 

Vår studie syftade inte bara till att undersöka om det fanns en skillnad i flickors och pojkars 

val av lek ute, utan också hur föreställningar som fanns på förskolegården inverkade på 

barnens val av plats. 
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Metod 

I detta avsnitt kommer en presentation av valda metoder för studiens genomförande att 

presenteras. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor användes flera metoder där 

insamlingsmetoderna var kvantitativa observationer och kvalitativa intervjuer på två olika 

förskolor. Dessa metoder valdes för att få ett så innehållsrikt material och som möjliggjorde 

studiens syfte. 

 

Observationer 

Metoden observationer valdes till studien för att det är en metod som kan ge mer än om enbart 

intervjuer skulle göras. Lalander (2015:94) menar att vid observationer ges mer insikt och 

förståelse för dolda processer i barnens aktiviteter än vid intervjuer. Det kan till exempel vara 

hur barnen förhåller sig till pedagogerna som är ute på gården. 

Observationer är något som görs hela tiden för att samla information, men för att metoden ska 

vara giltig som en vetenskaplig teknik ska den vara planerad och registreras systematiskt. Det 

kan vara till fördel att använda sig av observationer då det inte ställer några större krav på 

informanterna. Som alla metoder finns även nackdelar med denna och en av dem är att de kan 

vara tidskrävande (Patel & Davidson 2011:91-92). Men för denna studie var det tidsmässigt 

inte några hinder att genomföra observationer. En annan nackdel Patel och Davidsson tar upp 

är att observationer kan behöva avbrytas vid oförutsägbara händelser (2011:91-92). Den 

risken kändes oundviklig oavsett metod och därför hindrade den inte oss från att genomföra 

observationer. 

Patel och Davidsson (2011:93) beskriver att observationer kan genomföras på olika sätt. I den 

här studien passade det med strukturerade observationer. För att genomföra en strukturerad 

observation behövs det i förväg kännas till vilka situationer det är som ska observeras. Finns 

den vetskapen kan ett observationsschema med fördel förberedas (Patel och Davidsson 

2011:93). När observationerna sedan görs fylls observationsschemat i eller prickas av utifrån 

de händelser som sker. 

Valet att göra kvantitativa observationer med observationsschema gjordes då vi visste vilka 

situationer som skulle observeras och mätas. Att redogöra för var barnen befann sig på gården 

i ett observationsschema gjorde det möjligt att synliggöra var barnen placerade sig på gården 
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och med vad barnen sysselsatte sig med. Observationsschemat utformades efter hur 

förskolegården såg ut och utifrån de variabler som var relevanta. De olika gårdarna erbjöd 

barnen olika aktivitetsmöjligheter och därför skapades två olika observationsscheman till de 

olika förskolorna (se bilagor 1 & 2). 

Då studien syftade till att synliggöra om det fanns någon skillnad i flickors och pojkars val av 

lek på de olika förskolorna valdes även detta att dokumenteras i observationsschemat. Under 

den aktivitet som barnen valde antecknades det totala antalet barn samt hur många flickor 

respektive pojkar som valde denna aktivitet. 

Observationerna ägde rum under två tillfällen på varje förskola. Vid varje tillfälle fördes 

anteckningar i observationsschemat 3-4 gånger där tidsintervallen var mellan 15 och 20 

minuter. Observationerna gjordes vid flera tillfällen för att de data som samlades in skulle 

vara så tillförlitlig som möjligt. Patel och Davidson konstaterar att det som observeras kan 

vara en tillfällighet vid observationstillfället (2011:91-92). För att minimera felvärdet valdes 

därför olika dagar och tidpunkter för att få en så bred och tillförlitlig information som möjligt. 

Utöver det som antecknats i observationsschemat antecknades händelser och detaljer som 

ansågs relevanta för studien. 

Väl vid utförandet av observationerna uppmärksammades att det inte var helt enkelt att se var 

och vad barnen gjorde vid mätningstillfällena. En faktor som försvårade var antalet barn på 

gården och gårdens utformning. Barnen var rörliga och bytte ibland aktivitet innan 

anteckningar hade nedtecknats av vad alla barnen gjorde. En annan svårighet var att inte vara 

så välbekant med barnen vilket medföljde en osäkerhet om avprickning skett av just det 

barnet eller inte. Den metod som passade bäst blev tillslut att dela upp barnen mellan oss där 

en av oss prickade av flickornas aktiviteter och den andra, pojkarnas. På så sätt blev mängden 

barn mer överkomligt och anteckningar hann skrivas om deras aktiviteter under 

mätningstillfället. 

 

Intervjuer 

Metoden intervju valdes eftersom att en av fördelarna är att det på ganska kort tid går att 

samla in mycket och rik information. Med tanke på studiens längd och att observationer också 

valts som metod blev intervjuer lämplig för studien. Eriksson-Zetterquist & Ahrne poängterar 

att det som sägs i en intervju inte alltid speglar verkligheten, därför kan intervjuer vara bra att 
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komplettera med andra metoder (2015:55-54). I denna studie användes både intervjuer och 

observationer vilket kompletterade varandra. 

Det finns olika typer av intervjuer, i den här studien har kvalitativa intervjuer valts. 

Kvalitativa intervjuer har frågor som ger informanten möjlighet att svara på frågorna med 

egna ord (Patel & Davidson 2011:81). Att denna typ av intervju valdes beror på studiens 

frågeställning där personalens uppfattning och tankar om förskolegården eftersökts. Genom 

en kvalitativ intervju gavs informanterna möjlighet att delge sina tankar och funderingar med 

egna ord. 

För att intervjuerna skulle få med information som behandlade studiens syfte förbereddes en 

intervjuguide med öppna frågor som kunde anpassas beroende på vad informanten svarade. 

För att göra denna mall användes det som Patel & Davidsson kallar tratt-tekniken (2011:77-

78). Intervjun inleddes då med frågor som rörde bakgrundsvariabler så som namn, ålder och 

erfarenhet. Sedan fortsatte intervjun med mer öppna frågor där informanten fick möjlighet att 

ta sig in i det berörda ämnet, därefter följde mer specifika frågor angående studien. För att inte 

påverka informanterna med ledande frågor fick en fråga om pojkars och flickors val av lek, 

formuleras om till ”en grupp barn” istället (se bilaga 3). 

Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev ut som förberedde informanten på ämnet 

och där information kring informantens rättigheter fanns med, mer om informantens 

rättigheter finns i avsnittet etiska överväganden. Sedan bokades en tid för intervjun. Då några 

av informanterna hade ont om tid fick intervjuerna anpassas efter deras förutsättningar. En 

intervju genomfördes ute i verksamheten samtidigt som personen höll ett öga på barnen. Detta 

påverkade intervjuns kvalitet en del, då informanten inte kunde koncentrera sig helt på 

intervjun samt att hen skulle gå in med barnen bara en kort stund efter att intervjun påbörjats. 

Ljudupptagningen blev heller inte bra vid intervjun utomhus, ljudet försvann stundvis och 

fångade upp mycket bakgrundsljud. Fördelen med denna form av intervju var att den gjorde 

informanten mer avslappnad då tillfället för intervjun inte blev så formell. En annan 

informants svar på våra frågor fick tas via mejl då denna person kände sig mer bekväm med 

denna form. Nackdelen med mejl var att följdfrågor inte kunde ställas eller förtydliganden 

kunde fås gällande en del svar. 
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Urval och avgränsning 

Observationerna har gjorts med barngrupper där åldern varit 3-5 år. Detta för att barn i den 

åldersgruppen är mer rörliga och gör aktiva val när det kommer till att bestämma vilken lek, 

var leken äger rum och med vem/vilka leken sker. De äldre barnen är också mer beroende av 

sociala samspel med andra barn än vad barn mellan 1 och 2 år är, vilket formar deras val. 

Informanterna har inte aktivt valts på samma sätt som med barngruppernas ålder. På den ena 

förskolan valdes två som en av oss var mer bekant med och som kunde tänka sig att ställa upp 

på att medverka i studien. På den andra förskolan bestämde förskolechefen de två som skulle 

medverka. De valda informanterna hade olika roller och olika utbildningar på avdelningen 

vilket var faktorer som vi ställde oss positiva till. På detta sätt kunde en bredare bild visas av 

förskolans pedagoger. 

Avgränsningar har gjorts i samband med de gjorda intervjuerna. När sammanställning från 

resultatet av intervjuerna gjorts har all information inte tagits med. Detta eftersom att allt som 

sades inte var relevant. De data som slutligen presenterats har specifikt rört studiens syfte. 

 

Tillförlitlighet 

För att kontrollera reliabiliteten det vill säga hur väl insamlat material står emot felvärden går 

det att göra på olika sätt. Med hjälp av två observatörer under en observation kan en 

jämförelse mellan de olika registreringarna göras och då går det att se vad som stämmer 

överens och inte. Ett annat sätt för att försäkra sig om att observationerna är tillförlitliga är att 

använda verktyg som lagrar verkligheten, exempelvis bild- eller ljudinspelningar (Patel & 

Davidson 2011: 104). På grund av etiska skäl valdes den första metoden och därför 

närvarande och förde båda anteckningar under observationerna. 

För att kontrollera tillförlitligheten under en intervju menar Patel & Davidson att det går att 

göra på likande sätt som vid observationer, antingen vara två närvarande där båda antecknar 

eller lagra verkligheten i form av exempelvis ljudupptagning (2011: 104). Vid intervjuerna 

som är genomförda för denna studie valdes ljudupptagningar eftersom det gjorde att vi kunde 

vara mer närvarande under intervjun och få med allt som informanten berättade. 
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Etiska övervägande 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). De forskningsetiska principerna består 

av fyra etiska regler och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla deltagare (vårdnadshavare om barn 

under 15 år är med i studien) ska informeras om syftet med studien. Samtyckeskravet medför 

att samtycke måste ges av de som deltar i studien. Konfidentialitetskravet betyder att ansvar 

måste tas för att deltagares personuppgifter förvaras på ett säkert sätt och inte sprids vidare. 

Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under studiens gång 

enbart får nyttjas till den specifika studien. 

Information och samtyckeskravet har uppfyllts genom ett informationsbrev till 

intervjuinformanterna där information om studien och deltagarens villkor framgått (se bilaga 

4). Som information till vårdnadshavare sattes anslag upp och mejl skickades ut från 

förskolecheferna. Där framgick information om studien och möjlighet för vårdnadshavare att 

uttrycka sig om de inte ville att deras barn skulle delta i studien (se bilaga 5 & 6). 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har den information vi samlat in förvarats på ett tryggt 

och säkert sätt, endast vi och vår handledare har haft tillgång till detta material. Efter denna 

studies publikation och avslut kommer materialet som samlats in att makuleras. 

Extra eftertanke har gjorts angående de bilder som visas under avsnittet förskolegårdarna. 

Risken för att röja förskolornas identitet finns men är minimal. De som tidigare vistats på 

platserna kan komma att känna igen miljön och där igenom kunna röja förskolornas identitet. 

För att försäkra att förskolorna inte motsäger sig att bilder som representerar deras gårdar 

finns med i slutrevisionen av denna studie har medgivande från förskolornas chefer erhållits. 

 

Sökning av tidigare forskning 

För att hitta relevant forskning till studien har olika databaser använts, samt olika sökord. 

Databaserna har varit ERIC, skolportalen, samt Söder Scholar. Sökorden på de svenska 

databaserna har varit förskolegården, genus, utomhusmiljö. Då sökningar gjorts på flera av 

orden samtidigt har det oftast inte dykt upp några texter, men med orden var för sig blev det 

fler träffar. För att se om dessa texter var relevanta texter har inledningen lästs och utifrån det 

uteslutits eller inkluderats. De texter som varit relevanta har sedan lästs vidare. Sökorden som 
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användes på engelska var preschool, outdoor environment och gender. I databasen ERIC, där 

de engelska sökorden använts, har flera av orden kunnat användas samtidigt och fått flera 

träffar. På samma sätt som med de svenska texterna har vi läst igenom texternas inledning för 

att kunna avgöra dess relevans för vår studie. 

 

Arbetsindelning 

För att komma igång med skrivandet valde vi att dela upp en del av arbetet för att 

effektivisera. En av oss letade efter tidigare forskning och den andra efter lämplig litteratur för 

det teoretiska ramverket. Efter att relevanta texter hade tagits fram skrev vi var för sig ned det 

som vi ville ha med i studien. Metod avsnittet delades också upp genom de olika rubrikerna 

och dessa skrevs för sig. Därefter läste vi genom och kompletterade varandras texter. 

Observationer och intervjuer gjordes gemensamt för att analysen och diskussionen om det 

insamlade materialet skulle bli enklare. Analysavsnittet diskuterades och skrevs tillsammans, 

på så vis kunde vi tillsammans reflektera över vad det insamlade materialet bidragit till. 

 

Analysmetod 

Rennstam och Wästerfors (2014:220-236) nämner att det finns tre problem som kan uppstå 

när material skall analyseras. Dessa är kaosproblemet, representationsproblemet och 

auktoritetsproblemet. De tre problemen har med förmågan att kunna sortera det insamlade 

materialet, att kunna reducera sitt material och ta med det som är företrädande för studien 

samt förmågan att kunna argumentera för sina påståenden och framföra detta i samband med 

teori och tidigare forskning. 

De data som samlats in under observationerna har i denna studie sammanställts genom tre 

tabeller för respektive förskola. De olika tabellerna visar barnens val av aktiviteter utifrån den 

totala mängden barn, antalet flickor, samt antalet pojkar. Sedan har ett cirkeldiagram skapats 

för varje tabell. Med ett cirkeldiagram, som visar procentfördelningen över barnens val av 

aktivitet har en bra överblick av observationernas resultat givits. Totalbilden synliggörs och 

ger en bra överblickblick av var på gården barnen har valt att placera sig och vilken plats som 

varit populärast i de olika grupperna av barn. 
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Edling och Hedström (2003:20-23) tar upp att cirkeldiagram är en grafisk framställning av en 

tabell och att denna form är en bra analysmetod då det finns ett begränsat antal 

svarsalternativ. I resultatet ger cirkeldiagrammen en överblick av barnens val av de olika 

miljöerna som erbjudits på förskolegården. Då de två förskolegårdarna som undersökts har 

erbjudit skilda aktiviteter och olika många platser att välja mellan innebär det att 

cirkeldiagrammen ser olika ut. Både för att det finns olika miljöer och aktiviteter att välja på 

och för att barnen på de olika förskolorna har valt olika. 

Intervjudata antecknades under intervjuernas gång och där det mesta av informanternas tankar 

nedtecknats. Detta var möjligt eftersom vi var två som genomfört intervjuerna. För att 

försäkra oss om att viktig information inte försummats har det inspelade materialet lyssnats på 

och jämförts med det som antecknades under intervjun. Under genomgången av intervjudata 

har information kunnat läggas till eller tagits bort i de anteckningar som förts. 

När analys och diskussion om materialet gjorts så har huvudtankar stolpats upp i punktform 

för att kunna vidareutvecklas senare. Detta sätt kan kallas kodning där huvudtankar eller ord 

skrivs ner eller stryks under i det insamlade materialet. En kodning kan användas till olika 

händelser och bör förstås i samband med dess kontext. Att använda sig av kodning blir ett 

verktyg för att tänka med. Genom att koda vissa data går det att se och tänka på materialet på 

ett nytt och annorlunda sätt (Granheim & Lundman 2004:107). Med detta sätt har vi fått en 

översikt för vad våra analyser har genererat och också kunnat sammanställa olika samband i 

vårt material eller komma fram till en del slutsatser som sedan framförts i studien. 

Med hjälp av de uppstaplade huvudtankarna har sedan fortsatt analys och diskussion förts 

genom att försöka förstå dem med hjälp av det teoretiska ramverket och jämföra det med den 

tidigare forskning som presenterats. 
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Förskolorna 

I denna del kommer en presentation av de två förskolegårdarna som studerats att göras. Detta 

för att ge en bild av hur förskolegårdarna ser ut samt visa på dess skillnader och likheter. 

 

Landsbygdsförskolans gård 

Denna förskola kallas i studien landsbygden eftersom den ligger ute på landet. Förskolan är 

belägen ett glesområde där skola, bostäder och kontorsbyggnader finns. Förskolan omges av 

öppna ytor med närhet till skog och mark. Landsbygdsförskolan är förlagd i ett enplanshus 

som är uppdelad i två avdelningar. Huset omges av en stor inhägnad gård som är avdelad på 

tre ställen. Studien har genomförts på den största delen av gården där 3-5 åringarna oftast är. 

Förskolegården har öppna ytor och är stor i förhållande till den andra förskolegården vi 

studerat. 

Grinden in till förskolan leder in på den stora gården, där finns en asfaltsgång som leder in till 

förskolebyggnaden. Till vänster längsmed byggnaden finns en veranda med bord och bänkar 

(figur 2), till höger finns en flaggstång som omges av grus, där kabeltrummor och griffeltavlor 

finns. På denna grusyta finns även en låda som är formad som en traktor (figur 4) och en koja 

längsmed staketet. Till höger om grusytan finns en stor sandlåda (figur 3) som är inramad 

med kanter och ett tak. Bakom sandlådan går en liten slänt ner och där finns en grusplan med 

basketmål och en hinderbana byggd av naturmaterial (figur 1+5). Runt omkring denna 

grusplan finns en stor gräsyta. Till höger finns en stor kulle och två lådor som är målade till 

bilar. Bortanför kullen har de två vindskydd med tillhörande grillplats och i närheten av 

vindskydden finns en låda fylld med plankor (figur 6). Bakom vindskydden tar gården slut. 

Tillbaka mot förskolbyggnaden finns längsmed ena sidan av staketet hallonbuskar, 

vinbärsbuskar och odlingsytor. Denna del av staket angränsar till en av de mindre gårdarna, 

för de yngre barnen. Tillbaka uppe vid sandlådan finns till vänster kabeltrummor som är 

omgjorda till fyra små hästar. 

På denna förskolegård finns en del leksaker och material barnen kan använda sig av, vid 

sandlådan finns spadar, hinkar, former och bilar. På verandan finns leksaker i form av bilar 

och klossar. Ibland finns det även bollar, styltor och vattenkannor att tillgå. 
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Stadsförskolans gård 

Denna förskola kallas i studien stadsförskolan då den ligger i en stadsmiljö. Förskolan är 

belägen i ett tätbebyggt område där det finns höghus bestående av bostäder, kontor och 

butiker. Gården hittar vi på förskolans tak som är uppdelad i två delar där den ena är ungefär 

tre gånger så stor som den andra. Studien har genomförts på den mindre delen av gården. 

Förskolegården har inte så stora, öppna ytor och är liten i jämförelse med 

landsbygdsförskolan och den har inte heller samma närhet till natur och skog.  

För att komma ut på gården kan hiss eller trappa tas från förskolebyggnaden och det första 

som blir synligt är en stor klätterställning som är formad som en båt (figur 8). Hela 

förskolegårdens mark är täckt med antingen gummimatta eller konstgräs. Bakom 

Figur 3, Sandlådan Landsbygdsförskolan (Duvner 2016) 

Figur 2, Veranda Landsbygdförskolan (Duvner 2016) 

Figur 6, Gräsyta och vindskydd Landsbygdsförskolan 

(Duvner 2016) 

Figur 1, Gräsyta och del av hinderbana Landsbygdförskolan 

(Duvner 2016) 

Figur4, Lådan (traktor) och rittavlor 
Landsbygdsförskolan (Duvner 2016) 

Figur 5, Hinderbana och bollplan Landsbygdsförkolan 

(Duvner 2016) 
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klätterställningen finns det en sandlåda och en karusell där flera barn kan sitta tillsammans 

och snurra (figur 9). Till höger om sandlådan står tre väggar rakt upp som liknar ett hus (figur 

10). Vid klätterställningen finns också en vägg på vardera sida och om vi går bakom dessa 

hittar vi två ytor som är täckta med konstgräs varav en av dem även har stockar där barnen 

kan samlas (figur 7). Vid dessa två konstgräsytor finns även ytterligare en vägg där barnen 

kan gå runt och som blir en yta som inte alltid ses av pedagogerna. Hela gården är inhägnad 

med ett grått högt staket så att det inte finns risk för att trilla över kanten. 

På gården finns de mesta leksakerna och material i sandlådan och det är sandleksaker i form 

av spadar, hinkar och former. På resten av gården finns det ett fåtal cyklar samt tre större bilar 

som är som sandleksaker i större format och som barnen kan sitta på. 

 

  

 

  

Figur 8, Klätterställning 

Stadsförskolan (Ring 2016) 
Figur 9,, Sandlåda och karusell 

Stadsförskolan (Ring 2016) 

Figur 7, Fri yta konstgräs med 

stockar Stadsförskolan (Ring 2016) 

Figur 10, Huset och fri yta gummimatta  

Stadsförskolan (Ring 2016) 
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Resultat och analys 

Resultat observationer  

För att göra resultaten från observationerna så tydliga som möjligt har vi valt att presentera 

resultaten från de två förskolorna under respektive rubrik. I kategorin ”behovsstyrd plats” har 

barnen placerats när ett behov styrt deras val av plats. Exempel på aktiviteter där behovet styrt 

plats är då de varit inne och värmt sig, druckit vatten, gått på toaletten eller samtalat med en 

pedagog. Dessa barn har inte aktivt valt plats utan behoven styrde var barnen befann sig och 

därför har dessa barn samlats i samma kategori. 

 

Landsbygdsförskolan 

I sammanställningen av materialet från landsbygdsförskolan visar resultatet att 

förskolegårdens populäraste del var den fria ytan på gräsmattan. Cirkeldiagrammet nedan 

visar en sammanställning från samtliga observationstillfällen med både pojkar och flickor. I 

diagrammet syns två platser som tydligt valdes oftare än andra, vilket var gräsmattan 40 % 

och sandlådan 23 %. På gräsmattan lekte barnen ofta rollekar eller regellekar som innehöll 

mycket spring och i sandlådan var det mer stillasittande lekar där de byggde med sanden, 

lekte med bilar eller byggde med klossar.  
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I resultatet från landsbygden finns en liten skillnad i flickor och pojkars val av plats. Bland 

flickorna var det 47% som valde att leka på gräsmattan medan det hos pojkarna var 33%. 

Gräsmattan och sandlådan placerades i topp hos både pojkar och flickor men pojkarna har en 

jämnare fördelning mellan sandlådan och gräsmattan än vad flickorna har. Tredjeplatsen ser 

olika ut hos pojkar och flickor där flickorna har tre aktiviteter som alla fått 7 % och pojkarna 

har vindskydden med 14 %. Sedan är fördelningen ganska jämn där övriga aktiviteter fått 

mellan 0-7 %.  
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Stadsförskolan 

Liksom i landsbygdsförskolan visas nedan i figur 14 en sammanställning av samtliga 

observationstillfällen på stadsförskolan med det totala barnantalet. I sammanställningen av 

stadsförskolans material visar resultatet att förskolegårdens populäraste del var de fria ytorna. 

Först den delen som bestod av gummimatta och sedan den delen som bestod av konstgräs. 

Skillnaden med valet av den fria ytan där fler barn valt gummimatta kan förklaras med att den 

täckte större yta på gården än vad delen med konstgräs gjorde. Liksom på 

landsbygdsförskolan förekom ofta rollekar på de fria ytorna där barnen sprang eller gick 

mellan olika platser.  

 

I resultatet från stadsförskolan finns det en skillnad i flickors och pojkars val av lek på gården. 

Vid de fria ytorna valde pojkarna i större grad konstgräs med 24 % i jämförelse med flickorna 

som endast valde den platsen med 6 %. Däremot valde flickorna den fria ytan med 

gummimatta med 32 % i jämförelse med pojkarnas 12 %. En annan skillnad är vad som finns 

på flickornas och pojkarnas andraplats. Där valde flickorna sandlådan medan pojkarna valde 

klätterställningen. Aktiviteten karusell har valts i något större grad av flickorna än pojkarna 

och pojkarna har hamnat i den behovsstyrda aktiviteten i betydligt högre grad med 14 % i 

jämförelse med flickornas 6 %. De aktiviteter som flickor och pojkar har valde i ungefär lika 

stor utsträckning var cyklarna, huset samt stockarna. 
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Utöver barnens val av plats på förskolegården framkommer det i anteckningarna från 

observationerna att barnen i större utsträckning lekte i grupper om pojkar och flickor på 

stadsförskolan i jämförelse med barnen på landsbygdsförskolan. Däremot går det inte att se 

varför det är på detta vis. 
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Resultat intervjuer 

Under intervjuerna ställdes fem frågor som rörde förskolegården och barnens lekar. Nedan 

följer en sammanställning av de svar som pedagogerna gav på de fem frågorna.  

Den första frågan som ställdes var, var på gården vi oftast hittar personen. De på 

landsbygdsförskolan svarade båda, att de oftast är vid sandlådan och orsaken till detta var för 

att det var där föräldrar kommer och går, samt för att ingången till förskolan ligger där. På 

stadsförskolan svarade de att de gärna rör på sig och kollar på de utrymmen som är lite 

undangömda. En av dem sa också att hen är vid klätterställningen och om tid finns vill hen 

gärna vara vid sandlådan.  

Fråga två handlade om vilken del av förskolegården personalen upplevde som populärast 

bland barnenen idag och varför. På landsbygdsförskolan var båda överens om att sandlådan 

och gräsmattan/kullen var populärast och en av dem nämnde även att vindskydden var 

populära bland barnen. Att de leker på gräsmattan/kullen säger den ena är för att de gillar att 

springa och den andra säger att det är för att det nyligen kommit snö och att barnen vill åka 

stjärtlapp och skidor. En av dem säger också att det är pedagogerna som styr var barnen är 

och att barnen ofta är där de vuxna är. Pedagogen tar upp att hen ibland försöker styra barnen 

till vissa platser för att ha koll på alla barnen då det är mindre personal ute. Då det är fulltalig 

styrka med personal ute så tar hen upp att barnen är utspridda eftersom pedagogerna också är 

det då. Pedagogerna på stadsförskolan säger till en början att mittendelen där sandlådan och 

klätterställningen finns är populärast. Den ena säger att det är för att denna plats är mer 

utvecklad och det finns mer att göra än på övriga delar. Den andra pedagogen säger att det är 

under sommartid den delen är populär då det finns tillgång till vatten. Sen säger hen att barnen 

rör på sig mycket i sina rollekar och att det varierar vad barnen tycker är kul vilket gör det 

svårt att säga att en viss plats är populärast. 

Fråga tre är ställd på lite olika sätt till de olika pedagogerna men frågan syftar på om det finns 

skillnad i barns val av plats på gården. På landsbygdsförskolan beskriver en av pedagogen att 

tre pojkar har varsin favoritdel på gården och den andra säger att det inte finns något mönster i 

barnens val, hen tycker att barnen blandar sig väl på gården.  På stadsförskolan säger båda 

pedagogerna att det är en liten grupp barn som gillar att gömma sig bakom en av väggarna vid 

konstgräset och göra bus. En av dem säger också att olika lekar som är populära bland barnen 

gör att de väljer vissa delar av gården oftare under vissa perioder. Hen ger exempel på att 
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några barn under en period lekte Star Wars och då valde de att leka vid stockarna, där 

stockarna användes som en fightingarena i leken. Några andra barn lekte ett tag bebis och 

körde då med vagnen och bodde i båten (klätterställningen). 

På fråga fyra fick pedagogerna beskriva vad de skulle vilja göra om på förskolegårdarna. På 

landsbygdsförskolan säger den ena pedagogen att gården är under ständig utveckling men att 

de skulle kunna utveckla en ordentlig bygghörna med snickarbänk och ett plåtskåp fyllt med 

verktyg. Den andra säger att hen vill skapa flera mötesplatser för barnen.  På stadsförskolan 

vill pedagogerna förändra mycket, de båda säger att gården är för liten för antalet barn. De 

säger också att det saknas natur och planteringsmöjligheter. Önskan om en förändrad gård 

hindras av säkerhetsskäl då de exempelvis vill ha in mer material men risken för att barnen 

ska kasta iväg och skada någon nedanför blir för hög. En av pedagogerna vill därför ha ett 

bättre staket. Mycket saker de önskar sig är praktiska som toalett och bord, men det begränsas 

då ytan är för liten.  Båda tar upp att barnen lätt blir rastlösa vilket leder till spring och 

konflikter och därför önskar båda mer material för att stimulera barnens lek. 

Fråga fem hör samman med fråga fyra och handlar om vilket material pedagogerna upplever 

att de saknar på gården. Den ena pedagogen på landsbygdsförskolan önskar mer material för 

att bygga, hen ger förslag på burkar, flaskor och kartonger men nämner även att hen vill ha 

mer verktyg. Detta är hens önskemål utifrån eget intresse men säger också att hen hört att 

barnen tycker det saknas rutschkanor och gungor. Detta menar pedagogen inte är aktuellt för 

deras förskolegård då det finns många traditionella lekparker med gungor och rutschkanor i 

närområdet och som barnen kan gå till med sina föräldrar. Den andra pedagogen önskar mer 

material till sandlådan som hinkar och formar samt olika byggmaterial. Pedagogen önskar 

även mer naturmaterial och en bilbana. På stadsförskolan vill båda ha upp mera material på 

gården. Den ena vill få ut skapandematerial som de köpt in men hindras för att det inte går att 

förvaras någonstans. Den andra vill ha mer leksaker som klossar, djur och bilar. Pedagogen 

säger även att väggarna borde utnyttjas och att där kan exempelvis pussel och labyrinter 

monteras. De båda vill ha upp mer material för att stimulera barnens lekar, men en av dem 

uttrycker en oro för att det ska bli för mycket vuxenstyrt ute och att barnens behov till den fria 

leken och att bara få springa av sig försvinner. 

Till landsbygdsförskolan ställdes en extra fråga om det var ett medvetet val att inte färgsätta 

gården så mycket. På det svarade pedagogen att det var ett medvetet val då materialet ska 

kunna användas till vad som helst av barnen.  
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Under intervjun på stadsförskolan hade en av pedagogerna många tankar och idéer till 

förändring av gården som för oss verkade genomförbara. Frågan vad som hindrar dem till 

förändringen ställdes också. På det svarade pedagogen att de behövs en ansvarig med extra 

intresse för gården och att det just nu var för många pedagoger med många olika åsikter.  

Som avslutning frågades om pedagogerna ville tillägga något. En av pedagogerna på 

stadsförskolan ville tillägga något om genus och sa att hen skulle tänka på neutrala färger och 

att material bör läggs till istället för att ta bort sådant som kan anses som könsstereotypiskt. 

Hen säger sedan att det viktigaste är pedagogernas förhållningsätt till materialet.  
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Analys av resultat  

Som tidigare presenterats ses rummet i denna analys som relationellt där föreställningar och 

tidigare erfarenheter påverkar människans agerande i rum (Rönnlund & Tollefsen 2016:83-

87). Dessa föreställningar och erfarenheter är skapade av människan vilket innebär att de är 

föränderliga och bundna till sin tid. Vygotskij skriver också att miljön är socialt konstruerad 

då omgivningen upplevs i förhållande till människan och hens erfarenheter, där till exempel 

en skog benämns som en skog utifrån erfarenheter människan tidigare fått (Vygotskij 

1999:24-26).  

 

Leksaker och material 

Utifrån studiens resultat verkar materialet på förskolan vara betydande för vad och vilka barn 

som leker tillsammans. Vid två observationstillfällen fanns det tillfälliga material som 

såpbubblor och snö vilket samlade ett större antal barn på samma plats. På 

landsbygdförskolan gjordes observationer där materialet träplankor användes regelbundet 

vilket samlade ett större antal barn på samma plats. Gemensamt för dessa material, ser vi med 

hjälp av våra teorier, är att det inte finns några föreställningar eller förväntningar om hur eller 

vad materialet ska användas till. Det fanns inte heller något som tydde på någon skillnad i vad 

pojkar eller flickor förväntades göra med materialet.  

Både snön och plankor är flexibla material som går att använda på olika sätt, vilket gör att det 

inte är självklart vad det ska användas till och vilken typ av lek det kan används i. I enlighet 

med den sociokulturella teorin som menar att den sociala miljön kan skapa tillgångar och 

begränsningar, då pedagogen inte har speciella förväntningar på ett visst material, bidrar det 

till att fler barn kan använda detta. Att det inte finns några föreställningar för hur eller vad 

plankorna och snön ska användas till ger ur det rumsliga och sociokulturella perspektivet 

möjligheten för fler barn att tillgå materialen. Massey beskriver hur hon i sin barndom 

hindrades från att spela fotboll när hon var liten på grund av de sociala föreställningarna som 

fanns (1994:185). I Masseys fall utgör föreställningar om platsen en begräsning för 

deltagande. Utan föreställningar om föremål och platser kan fler tillåtas att delta.  
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Till skillnad från snö och plankor har såpbubblorna en viss förväntan för hur de ska användas 

men det går inte att se någon skillnad i pojkars eller flickors förväntningar i användningen av 

materialet. Då både pojkar och flickor tittade på och jagade bubblorna.  

Föreställningar och förväntningar om vad en plats eller material ska användas till ger 

begränsningar och utan föreställningar kan material bli tillgängligt för fler barn. En av 

informanterna har en liknande tanke bakom valet av materialet till landsbygdsförskolans gård, 

då hen tar upp att materialet ska kunna användas till vad som helst. Detta speglar sig i barnens 

lekar där många är tillåtna att vara med när de leker med plankorna som under våra 

observationer blev allt från skatter och verktyg till doktorsredskap. Till skillnad från 

pedagogerna i Eidevalds (2009:199) studie som hade svårt att säga hur de konkret skulle 

arbeta för att göra förskolans verksamhet så jämställd som möjligt har pedagogerna på 

landsbygdsförskolan en tydlig metod där de tar in material som ska kunna användas till vad 

som helst av vem som helst.  

 

Plats i utomhusmiljön 

Förutom tillgången till olika material inverkar barnens val av lek valet av plats på 

förskolegården. Var barnen leker verkar bero på vad barnen leker. Lekar som innehöll mycket 

spring, placeras på de platser där spring var tillåtet och lekar som krävde exempelvis sand, 

placeras i sandlådan. Det verkar som att de lekar som är populära i barngruppen spelar roll för 

vilka platser som blir populära på gården. På stadsförskolan nämner de också detta i 

intervjuerna och menar att det går i perioder vilka platser som är populära då valet av plats 

styrs av de aktiviteter barnen är intresserade av för tillfället.  

De fria ytorna var de populäraste platserna att vistas på både på landsbygdsförskolan och på 

stadsförskolan. Likheten med materialen som är nämnda ovan och de fria ytorna är att dessa 

plaster inte var bundna till en viss typ av aktivitet. Det fanns vid första anblick, vad vi kunde 

se, inga förväntningar för hur eller vad som ska lekas på de öppna ytorna vilket gjorde att 

många barn fick möjlighet att vistas där.  

Mårtensson visar i sin studie att förskolegården som hade en öppen och plan terräng gjorde att 

barnen förflyttade sig och rörde på sig mer i jämförelse med den andra förskolegården som 

var mer kullig och ojämn (2004). Det är svårt att med det material som samlats in, bestämt 

säga vad barnens motiv till att välja de fria ytorna var. Om det till exempel är 
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förskolegårdarna i sig som gjort att barnen valt dessa öppna ytor eller om det är barnens val av 

lek som styrt dem till dessa platser. 

I Mårtenssons studie visade det sig även att fler pojkar rörde sig över större delar av gården i 

sina lekar i jämförelse med flickorna (2004:132-134). I resultatet av vår studie var de fria 

ytorna populärast bland både pojkar och flickor på båda förskolorna. Den enda tydliga 

skillnaden som fanns var på landsbygdsförskolan där flickorna valde den fria ytan oftare än 

pojkarna.  

 

Förväntningar 

Ärlemam-Hagsér säger i sin studie att personerna i fokusgruppen till en början ansåg att 

förskolegården bidrog till en mer könsneutral plats i jämförelse med inomhusmiljön. Efter 

djupare diskussioner kunde de se att deras första intryck inte stämde (2010:515-525). Lika så 

blev det när vi började analysera denna studies resultat. Små skillnader sågs i barnens val av 

platser men efter att studerat materialet ett flertal gånger syntes fler skillnader i vad barnen 

lekte och att de på stadsförskolan oftare lekte i grupper om pojkar och flickor. 

När vi analyserat och tittat noggrant på det insamlade materialet kunde vi ana att det 

förmodligen fanns någon form av förväntning på alla förskolans platser, i sandlådan ska det 

lekas med sand och användas sandleksaker, i klätterställningen ska det klättras och övas på 

motoriken, cyklarna ska användas på ett visst sätt och på de öppna ytorna ska rörelse ske. 

Detta kan vi se då samma typ av lek oftast lektes på samma typ av plats, leka affär och bagare 

skedde i sandlådan och lekar med spring skedde på de öppna ytorna. Så även om barnens lek 

till viss del styr var de leker är det förväntningarna på de olika platserna som avgör var leken 

är tillåten att lekas. Barnen springer inte i sandlådan och de sätter sig inte mitt i de fria ytorna 

för att få lugn. Vid närmare eftertanke finns fler föreställningar om de olika platserna än vad 

som tidigare kunnat ses. Skillnaderna i förväntningar för pojkar och flickors agerande på de 

olika platserna var omärkbara. Det fanns vad vi kunde se inget som tydde på att 

förväntningarna för flickor och pojkars agerande skulle se olika ut. Det som där emot gick att 

se var att både pojkar och flickor lekte efter de gemensamma förväntningarna som fanns på de 

olika platserna. 

På stadsförskolan fanns en plats som tydligt var sammankopplad med en föreställning om bus. 

Bakom en av väggarna fanns en mindre yta och till denna yta kopplas en föreställning om att 
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det är där som bus sker. Båda pedagogerna nämnde att det är en grupp barn som gärna 

gömmer sig och gör bus ute på gården. Vid tre tillfällen under våra observationer har en grupp 

barn genomfört bus bakom väggen. Vid ett av tillfällena gömde sig barnen där för att äta snö. 

Tidigare åt de snö på de öppna ytorna men efter en arg blick från de vuxna sprang de undan 

och gömde sig för att fortsätta sitt bus bakom väggen. Både i det pedagogerna säger om ytan 

bakom väggen och i barnens agerande kan vi se att denna plats har en tydlig föreställning. 

Detta leder till både begränsningar samt öppnar upp för barnen att välja denna plats. Att barn 

väljer att inte vara där kan vara för att de inte vill ses som busiga eller att de gör något dumt 

medan andra barn kan lockas dit om de vill busa.  

Den tydliga föreställningen från barn och vuxna om den mindre ytan bakom väggen gör det 

mer tillåtet att göra saker som annars är förbjudna. Att de under intervjun väljer att säga en 

grupp barn och inte att det oftast rör sig om en grupp pojkar (som det visade sig under våra 

observationer) handlar nog om att de var medvetna om studiens syfte och därför inte ville 

säga att det var en grupp pojkar som brukar göra bus.  

 

Avskildhet 

Under observationerna upplevde vi att det saknades platser för de barn som ville vara mer 

avskärmade. Kanske hade barnen valt en annan plats än den observerade att vara på om 

gårdarna hade haft fler avskärmade platser. Under observationerna sågs mönster i vissa barns 

val av plats, de valde oftare än andra barn att leka sandlådan. Sandlådan var den plats på de 

båda förskolegårdarna där barnen förväntades att göra lugnare aktiviteter och inte springa 

omkring. En del av de barn som valde sandlådan ofta kanske hade önskat en mer avskärmad 

del på gården där de hade kunnat utföra andra, lugnare lekar än på de öppna ytorna.  

I Mårtenssons studie visar det sig att en omväxlande miljö gör att barnen kan gå från rörliga 

och springande lekar till mer stillsamma och utforskande lekar. De mer dolda ytorna med träd 

och buskage gör att barn som inte vill röra sig lika mycket eller vill vara för sig själva kan gå 

undan (Mårtensson 2004:84-100). På förskolegårdarna saknades ställen för att kunna gå 

undan och vara för sig själva och göra lugnare aktiviteter. Att dessa möjligheter inte fanns på 

gårdarna kan grunda sig i pedagogernas tanke om att de vill ha översikt och kunna se alla 

barnen ute på gården.  
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McClintic och Petty (2015:24-43) visar på att pedagogernas inställning till förskolegården är 

att det allra viktigaste är att ha tillsyn över barnen. I intervjun med en av pedagogerna på 

stadsförskolan får vi ta del av tankar som att hen placerar sig där det inte finns någon annan 

vuxen så att alla barnen kan ses av en pedagog. Även i intervjun med en av pedagogerna på 

landsbygdsförskolan berättas det att hen ibland försöker styra barnen till vissa platser på 

gården för att på så vis ha koll på alla barnen när det inte finns tillräckligt med pedagoger ute 

på gården. Det är alltså viktigt på båda förskolorna att pedagogerna kan se alla barn och vad 

som sker på gården. 

En annan orsak till att dessa avskilda platser inte finns, kan bero på föreställningar om att 

rörelse är det som ska ske ute. Detta gör att de barn som vill leka lugnare lekar inte riktigt får 

den möjligheten eftersom gårdarna planeras utifrån de föreställningar som finns för lek 

utomhus. Detta nämner även en av pedagogerna då hen säger att utevistelsen inte får bli för 

vuxenstyrd då det är utomhus som barnen får möjlighet att leka fritt och röra på sig.  

 

Väder och andra ovanliga händelser 

Under våra observationer uppstod händelser som var mer ovanliga och som förändrade 

barnens val av plats på förskolegården. Det fanns händelser som både ledde till att ett stort 

antal barns intresse och nyfikenhet väcktes, vilket gjorde att de samlades. Sedan fanns också 

händelser som gjorde att barnen tappade intresset. 

Händelser som aktiverade barnen uppstod på både landsbygdsförskolan och stadsförskolan 

och var aktiviteter som såpbubblor och nyfallen snö. Det annorlunda i den vardagliga miljön 

väckte barnens intresse och skapade en plats där många barn kunde mötas.  

En händelse som uppstod och som ledde till att barnen blev inaktiva skedde på stadsförskolan. 

Vid ett av observationstillfällena på stadsförskolan blåste det kallt och alla barnen var inte 

ordentligt klädda. Detta ledde till att många barn klagade och sa till pedagogerna att de ville 

gå in. Pedagogerna förstod barnen och därför ställde sig en pedagog under perioder inne vid 

utrymmet till hissen där det var lite varmare för att låta några barn värma sig. Med det 

teoretiska begreppet relativt rum får vinden en betydelse i upplevelsen av rummet. Då man i 

relativa rum räknar in den rörelse som sker i det fysiska rummet (Rönnlund och Tollefsen 

2016:29-30). Den kalla luften på förskolegården vid observationstillfället påverkade barnen 

och pedagogernas agerande ute på förskolegården. Pedagogerna och barnen påverkades av 
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den kalla vinden som röde sig genom det observerade rummet och valde därför att gå in. På 

landsbygdsförskolan agerade barnen inte likadant vid kyla, vilket kan bero på att de hade 

tydliga regler på vad barnen skulle ha på sig och kylan upplevdes därför inte som ett hinder 

för att vistas ute. Barnen på landsbygdsförskolan hade inte alternativet att gå in om de frös 

vilket också kan ha gjort att de fortsatte sin aktivitet trots kyla.  

 

Styrning av pedagogerna 

Under intervjun med en av pedagogerna på landsbygdsförskolan sa hen att de vuxna styr var 

barnen är. Vilket bekräftades under våra observationer på landsbygdsförskolan där barnen 

lekte på de delar av gården där det fanns en pedagog i närheten. Var pedagogerna befann sig 

påverkade var och med vad barnen valde att leka. I stadsförskolan syntes inte en liknande bild 

då barnen där var utspridda över hela gården och inte alltid där det fanns en pedagog. Orsaken 

till detta kan vara att stadsförskolans gård är mindre och därför gör att barnen kan sprida ut sig 

över hela gården utan att hamna allt för långt ifrån en pedagog.  

 

Gårdarnas utveckling 

Under intervjuerna ställdes frågor om vad pedagogerna tyckte saknades på gårdarna och vad 

de skulle vilja förändra. Det som framkom i deras svar var fysiska saker, som att det saknades 

olika typer av material som bord, verktyg, staket, leksaker med mera. Båda förskolorna hade 

ambitioner att förändra och utveckla sina gårdar med fokus i den fysiska miljön och hur den 

påverkar barnens lekar. Den ena förskolan ville ha mer material för att öka barnens stimulans 

och den andra var medveten om valet av material då det inverkar på barnens lekar. I 

pedagogernas svar går det att se att de är väl medvetna om att olika fysiska material och 

miljöer inverkar på barnens lekar. Med hjälp av de teorier som har använts i denna analys går 

det att synliggöra att pedagogerna har med mer saker utöver det fysiska i sina reflektioner om 

förskolegården.  

Den ena förskolans pedagoger säger att de väljer neutrala material som ska kunna användas 

till vad som helst. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet kan vi förstå att pedagogerna 

är medvetna om att det finns föreställningar om hur olika material ska användas och därför 

väljer ett flexibelt material för att inte begränsa barnen. 
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Den andra förskolan vill ha mindre barngrupper eller större gård eftersom materialet och 

platserna på gården inte är tillräckliga för att stimulera alla barn. I relationella och relativa 

rum är det inte bara det fysiska i miljön som innefattas i upplevelsen av rummet utan även 

sociala relationer och rörelser. Vilket pedagogerna verkar vara medvetna om då de inte tycker 

barnen kan komma till ro i sina aktiviteter eftersom de blir störda av varandra.  

Det visar sig att pedagogerna har andra aspekter än enbart de fysiska med i sina reflektioner 

om förskolegården. Det finns tankar om vad de olika materielen gör med barnen och varför, 

samt att barnen påverkas av varandra ute på gården. 
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Avslutning  

Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka vad som avgör barns val av plats ute på förskolegården och 

till att se om det fanns en skillnad i pojkars och flickors val. I studien efterlystes även en syn 

på hur pedagoger i förskolan upplevde miljöns inverkan på barnens lekar. Materialet för 

studien samlades med hjälp av observationer och intervjuer och analyserades sedan utifrån ett 

sociokulturellt, samt relativt och relationellt rumsligt perspektiv.  

Med hjälp av det sociokulturella, samt relativt och relationellt rumsliga perspektivet visade 

det sig i studiens resultat att förväntningar är det som avgör var barnen väljer att leka på 

gården. Även om det till en början verkade som att barnens lekar styrde var de valde att leka 

på gården, var det förväntningar och föreställningar om de olika platserna som styrde barnen. 

Om barnen ville leka en lek som innehöll mycket spring placerade barnen sig på en plats där 

spring var tillåtet och barnenen förväntades springa. Även fast barnen själva väljer vilka lekar 

de vill leka visade det sig att förväntningar och regler som finns styr var barnens lek 

genomförs. 

I Mårtenssons avhandling visade det sig, att på ena förskolan där det var mer öppen och plan 

terräng, skapades större möjlighet för barnen att i varandras närhet ta ut sina rörelser och 

utforska kroppen. Barnen rörde sig gärna runt på hela gården och det skapades nya och olika 

sociala konstellationer där lekarna var under ständig förändring (2004:78-80). Även 

McClintic och Petty nämner att större ytor på förskolegården ger mer utrymme för rörelser 

och andra aktiviteter (2015:24-43). I denna studie framkommer det att barnen på de studerade 

förskolorna tycker om att vara på de fria ytorna där de liksom i Mårtenssons, samt McClintics 

och Pettys studier har möjlighet att röra på sig. Vi kan kostantera att barnen i vår studie också 

väljer platser som möjliggör rörelse men att det valet grundar sig i att det finns förväntningar 

om rörelse på dessa platser. 

I studiens resultat finns ingen större skillnad i flickors och pojkars val av aktiviteter ute på 

gården. Detta kunde med hjälp av det sociokulturella och rumsliga perspektivet förklaras 

genom att förväntningarna och föreställningarna för hur man uppför sig på de olika platserna 

inte skiljde sig mellan pojkar och flickor. Vilket gjorde att valet av platser såg likdanande ut 
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mellan könen. I resultatet syns inte heller någon skillnad i vad pedagogerna förväntade sig av 

de olika grupperna av barn. 

I Eidevalds studie presenteras att flickor och pojkar bemöts stereotypiskt och att pedagogernas 

föreställningar har en avgörande roll för hur barn bemöts i förskolan (2009:2). I denna studie 

går det inte att se några tydliga händelser där pojkar och flickor skulle behandlas orättvist 

utifrån deras könstillhörighet men däremot blir det med hjälp av den teoretiska 

utgångspunkten synligt att pedagogernas föreställningar har en avgörande roll för barnens val 

av plats. 

Utifrån de kvalitativa intervjuerna med pedagoger från förskolorna framkom det i denna 

studie att pedagogernas uppfattningar om förskolegårdens miljö och dess inverkan på barns 

lekar till största del grundar sig i det fysiska, där olika material stimulerar barnen i sina lekar. 

Under djupare analys visade det sig att pedagogerna också var medvetna om vissa 

föreställningar om material och att barnens lekar påverkas av varandra. Pedagogerna ger en 

bild av att en att en gård under utveckling bidrar till att den kan anpassas till barnens olika 

behov. 

Resultaten som framkommit i studien kan vara till nytta för personer inom förskolan när de 

vill utveckla och skapa miljöer som bidrar till barns utveckling. Då studien visar att det inte 

endast är den fysiska miljön som inverkar på barns val av plats. Studien ger insikt i att det inte 

bara är hur förskolegården ser ut med rutschkanor och sandlådor som inverkar på barnen utan 

också de tankar och förhållningssätt som finns bakom de fysiska materialen. 
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Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts under avsnittet metod fanns en del svårigheter vid utförandet av 

observationerna och intervjuerna. Vid observationerna var det inte helt enkelt att se var och 

vad barnen gjorde vid mätningstillfällena och intervjuerna som genomfördes under olika 

förhållanden påverkade intervjuernas kvalitet. Trots en del svårigheter med att samla material 

med dessa metoder har passande data kunnat samlas in för att besvara studiens 

frågeställningar. 

För studien hade även en metod med barnintervjuer eller fokusgrupper med barn kunnat 

användas för att ge ett barnperspektiv på studien. Genom detta hade barnen kunnat få ge sin 

syn på varför de väljer de olika platserna ute på gården och därmed gett ett till perspektiv att 

se på förskolegårdens miljö. Att barnintervjuer eller fokusgrupper med barn valdes bort som 

metod var eftersom att vi inte har tillräcklig erfarenhet för att genomföra det utan att 

omedvetet styra barnens svar på frågorna. 

Materialet som är insamlat från de två förskolorna är bundet till de förskolor där mätningarna 

är genomförda, vilket innebär att det skulle kunna se annorlunda ut om en annan förskola 

studerats. Men det resultat som sedan framkommit genom analysen kan vara användbart 

utanför förskolorna då föreställningar och förväntningar om olika platser inte endast finns på 

de förskolor som blivit studerade. 

Om studien hade genomförts under olika årstider hade resultatet som framkom i analysen 

kunnat bekräftas då valet av platser förmodligen hade sett annorlunda ut om de exempelvis 

hade varit sommar. Då hade barnen troligtvis valt platser och lekar som hör samman med 

årstiden. Vilket innebär att barnens placering ute på gården hade styrts av de förväntningar 

som kommer med den årstiden. 

I analysen av resultatet valdes två teoretiska perspektiv för att kunna förstå och förklara det 

insamlade materialet. Utan teorierna eller med andra teorier hade resultatet av studien inte 

blivit desamma. Våra teorier har gjort att föreställningar och förväntningar som människan 

skapat synliggjorts och därmed blivit förklaringen till det som skett ute på förskolegårdarna. 

Med en annan infallsvinkel hade förståelsen för det som skedde på förskolegården sett 

annorlunda ut. Därför är det viktigt att vara medveten om att de teorier som använts i analysen 

har varit med och påverkat studiens resultat. 
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Förslag på vidare forskning 

Tankar som väcktes under analysen av resultatet är hur en liknande studie skulle se ut i 

förskolans inomhusmiljö om möjligheten till fri yta var lika stor.  Om det fanns ett stort 

omöblerat rum eller större yta mellan de olika aktiviteterna, skulle barnen välja att leka där 

oftare än på andra platser på liknande sätt som barnen gjorde på förskolegårdarna i denna 

studie? 

En annan fråga är om det kan finnas en annan förklaring till barnens val av de fria ytorna. 

Som att barnen inte får utrymme till sin egen fantasi på de redan planerade platserna. 

 

Slutsats 

Den viktigaste slutsatsen som framkommit i denna studie är att barns val av plats ute på 

gården inte enbart styrs av den fysiska miljöns utformning. Förväntningar och föreställningar 

som finns på hur man agerar på de olika platserna är med och inverkar i barnens val av plats 

ute på förskolegården. Föreställningar om material och vad de ska användas till är också med 

och formar barnens val av lek. Material som exempelvis sandleksaker har en tydlig 

förväntning för hur det ska användas gjorde att barnen använde dessa på ett typiskt sätt, det 

vill säga vid sandlådan lekte barnen att de bakade eller byggde. Materialet plankor som inte 

hade en tydlig föreställning om vad de skulle användas till öppnade istället upp för barnens 

fantasi och gav lekarna större variation. 

Det visade sig också i studien att skillnaden mellan pojkar och flickors val av platser inte 

utgjorde någon större skillnad då förväntningarna på pojkar respektive flickors agerande inte 

skilde sig åt ute på förskolegården. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Observationsschema Landsbygden 

 Datum: ….............. Klockslag: ……………… 

Antal barn på gården: ………………….   Antal flickor: ...... Antal pojkar: …....  Vuxna: ………  

Stationer på 

gården 

Antal 

barn 

Flickor Pojkar Interaktion  Vuxna Delaktig Vad leker 

barnen? 

Vilka 

leksaker 

används? 

Sandlåda 

 

          

Hinderbana 

 

          

Gräsmatta 

 

          

Grillkåta 

 

          

Veranda  

 

          

Asfalt/grusgångar 

 

          

Lådan (traktorn)  

 

       

Grusplan 

 

     

 

  

Vindskydd 

 

       

Ingen aktivitet 

 

       

 

Övriga kommentarer:   



II 

 

Bilaga 2 

Observationsschema Staden 

Datum: ….............. Klockslag: ……………… 

Antal barn på gården: ………………….   Antal flickor: ...... Antal pojkar: …....  Vuxna: ………  

Stationer på 

gården 

Antal 

barn 

Flickor Pojkar Interaktion  Vuxna Delaktig Vad leker 

barnen? 

Vilka 

leksaker 

används? 

Sandlåda 

 

          

Klätterställning 

 

          

Fri yta 

- gummimatta 

- konstgräs 

 

          

Karusell 

 

          

Cyklar  

 

          

Huset 

 

          

Stockar  

 

       

Ingen aktivitet 

 

     

 

  

 

Övriga kommentarer: 

  



III 

 

Bilaga 3  

Intervjuguide 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du?  

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat i förskola? 

 

 Vart på gården hittar vi dig oftast? Varför? 

 Vilken del av förskolegården upplever du är populärast bland barnen idag? Varför 

tror du att det är så? 

 Finns det någon del av gården du ser en del barn oftare på än andra? Exempelvis 

finns det några barn som har en favoritdel av gården? 

 Om du fick göra om förskolegården hur skulle den se ut då?  

 Finns det saker eller material som du tycker saknas? 

 

 Något som du vill tillägga? 

 

  



IV 

 

Bilaga 4 

Informationsbrev till informanter 

Information om studie och deltagande 

Tack för att du ställer upp som informant i vår studie om genus på förskolegården. Genom att 

du tackat ja till intervjun har du gett ditt samtycke till deltagande i studien. Nedan följer 

information om studien samt villkor för ditt deltagande. 

Syfte med studien 

Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur utomhusmiljön och material på 

förskolegården påverkar barnen i sina lekar och vilka miljöer som lockar till sig vilka barn. 

Samt hur pedagoger i förskolan tänker om utomhusmiljöns och dess inverkan på barns lekar. 

Vad är det som gör att en del områden på gården är mer populära än andra, och hur kan denna 

popularitet förstås ur ett genusperspektiv. 

Villkor och hantering av information 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbyta din 

medverkan. Detta kan göras utan någon vidare motivation eller negativa konsekvenser för dig. 

Intervjun kommer ske på dina villkor och du väljer vilka frågor du vill svara på. För att vi så 

sanningsenligt som möjligt ska få med dina ord kommer ljudupptagning ske under intervjun, 

meddela oss om detta inte känns okej.  

Informationen vi samlar in kommer hanteras med sekretess så att ingen person, barn eller 

plats kan identifieras. De personer som kommer ha tillgång till det material som samlas in är 

vi (Kajsa och Karin) och vår handledare Magnus Rodell. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Södertörns högskola som i sin slutrevision kommer 

läggas ut på databasen Diva. När slutrevisionen är publicerad kommer de uppgifter som 

samlas in att makuleras. 

 

Vid frågor kontakta gärna oss  

 

Kajsa Duvner  

Telefon: […] 

Mail: […] 

 

Karin Ring  

Telefon: […] 

Mail: […] 

  

Handledare: Magnus Rodell 

Mail: […] 

 

  

mailto:kajsa.duvner@hotmail.com


V 

 

Bilaga 5 

Informationsbrev till landsbygdsförskolan 

Under v 41(mån-ons) kommer vi ha Förskollärarstudenter på förskolan som ska göra en del 

av sitt examensarbete här. 

Kajsa, som arbetar extra här, kommer hit på mån och ons för att göra observationer och 

intervjuer tillsammans med en studiekamrat. 

På tisdag kommer 2 andra av Kajsas studiekamrater hit och gör observationer och intervjuer. 

Vi tycker att det är viktigt att studenter får möjlighet att titta på olika sorters förskolor och är 

därför glada över att de har valt att komma till oss. 

Observationerna innebär att de tittar på hur vi arbetar och vad barnen gör. Det kommer inte 

förekomma någon fotografering och det kommer inte heller dokumenteras något om enskilda 

barn. 

Intervjuerna gäller bara pedagogerna. 

Det ena studentparet kommer observera genusfördelningen på gården och den andra kommer 

titta på hur vi arbetar med samlingar. 

Om ni har några frågor går det bra att höra av er till […] eller om ni inte vill att ert barn ska 

delta i observationen så får ni meddela det. 

  



VI 

 

Bilaga 6 

Informationsbrev till stadsförskolan 

Hej 

Under v. 43 (ons-tor) kommer vi att ha Förskollärarstudenter på förskolan som ska göra en del 

av sitt examensarbete här. 

Karin Ring, som ibland arbetar extra på […], kommer hit på onsdag och torsdag för att göra 

observationer och intervjuer tillsammans med en studiekamrat. Examensarbetet kommer att 

behandla genus på förskolegården. 

Vi tycker att det är viktigt att studenter får möjlighet att titta på olika sorters förskolor och är 

därför glada över att de har valt att komma till oss. 

Observationerna innebär att de tittar på hur vi arbetar och vad barnen gör. Det kommer inte 

förekomma någon fotografering och det kommer inte heller dokumenteras något om enskilda 

barn. 

Intervjuerna gäller bara pedagogerna. 

Om ni har några frågor eller om ni inte vill att ert barn deltar går det bra att höra av er till […]. 

 

 


