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Abstrakt 

Titel  Kul, det regnar! – En kvalitativ undersökning om hur förskolegårdar är anpassade för 

 och används i nederbörd 

Datum 2010-11-30 

Författare Jessica Hagström  

Handledare Patric Sahlén 

Bakgrund  Idag spenderar barn mycket tid inomhus eller på schemalagda aktiviteter. I och med 

 barns rättighet till ett hälsosamt liv har förskolan i uppgift att se till att barn får vara 

 ute och där också få en positiv upplevelse av utomhusmiljön så att barnen som vuxna 

 får en bra relation till naturen.  

Teori Studien utgår från teorier som åskådliggör positiva effekter av utomhusvistelse för 

 barn. Lek i utomhusmiljö bidrar i hög grad till att utveckla motoriska och kognitiva 

 färdigheter och väderväxlingar berikar barnens stimulans av olika sinnen. Teorier 

 visar även att vatten är en stor källa till inspiration och experimentslust.  

Syfte Syftet är att undersöka hur tre förskolor i Stockholm använder sin förskolegård i 

 nederbörd samt att studera hur redskap på gården är utformade för att kunna användas 

 i nederbörd på hösten. Meningen är att studien ska ge inspiration till andra förskolor 

 att se möjligheter i dagar med nederbörd. 

Metod Arbetet utgår från observationer på förskolor samt kvalitativa interjuver med en 

 pedagog från varje förskola. 

Resultat Resultatet visar att redskap finns på alla gårdar men att de överlag inte är utformade 

 speciellt för lek i nederbörd. Redskapen används alltid tillsammans med lösa föremål. 

 Lösa föremål för att hälla och transportera används speciellt i lek med vatten, medan 

 naturföremål används i rollekar under nederbörd. Pedagogernas förhållningssätt till 

 utevistelse och barns lek påverkar hur och med vad barn leker. Ibland ordnas 

 aktiviteter för barnen då det regnar eller snöar, men det anses vara lättare på 

 sommarhalvåret då kombinationen väta och kyla på hösten bidrar till att barnen blir 

 kalla och måste gå in. Terrängen ses inte som hinder vid nederbörd och avskilda 

 platser används ofta av barnen för återhämtning. Markens möjlighet till vattenpölar 

 uppskattas mycket av barnen. 

Nyckelord förskolegård, lekredskap, nederbörd, lek 
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Abstract 

Title  Great, it is raining! – A qualitative study of preschool playgrounds and 

  how they are adopted for, and used in, wet weather 

Date  30/11/2010 

Author  Jessica Hagström 

Advisor  Patric Sahlén 

Background  Today, children spend much time indoors or on scheduled activities. On 

  account of a child’s right to a healthy life the preschool is assigned to 

  make sure that the children are allowed to be outdoors and to receive a 

  positive experience of the outside environment, thus leading to a good 

  relationship with nature as adults. 

Theoretical perspectives The study is based on theories that illustrate the positive effects children 

  receive from being outdoors. Playing outdoors contributes greatly to a 

  child’s physical development and the changes in weather enrich a child’s 

  senses. Theories also show that water is a great source of inspiration. 

Purpose  The purpose of this study is to examine how three preschools in  

  Stockholm use their playground and the equipment on it during wet 

  weather in autumn. This study is supposed to inspire other preschools to 

  discover the  possibilities that wet weather offer. 

Methodology The study is based on observations and qualitative interviews with one 

  pedagogue from each participating preschool. 

Conclusion  The study show that there are playground equipments on all playgrounds 

  but that they generally are not specifically designed to be used during 

  wet weather. The playground equipment is always used in conjunction 

  with toys. The approach to play and to the outdoors by the pedagogue, 

  affects with what the children play. On occasion, the preschools arrange 

  activities during wet weather but it’s considered easier during the  

  summer semester. The terrain is not considered as an obstacle during wet 

  weather and secluded locations are often used by the children for  

  recreation. The possibilities for puddles in the uneven terrain are very 

  appreciated by the children. 

Keywords  Preschool, playground equipment, wet weather, play  
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1. Inledning 

Dagens utomhusmiljö är inte utformad för barns behov av säkerhet, avkoppling och naturliga 

miljöer, skriver Titti Olsson (Olsson, 1995). Istället byggs lekparker av vuxna som ska inspirera 

barn till lek och uteaktivitet. Kanske är det en bidragande orsak till att barn idag är inomhus mer än 

någonsin. Barn och ungdomars fritid innebär ofta planerade aktiviteter och avkoppling med data- 

eller Tv-spel. Föräldrar tvekar till att släppa ut sina barn ensamma på gården eller i närmiljön, och 

därför blir skolgården och förskolegården de områden där barn vistas utomhus mest under dagen. 

Då förskolan oftast är den första plats som barn möter andra barn och övar upp sina kognitiva och 

sociala förmågor på, är det en utgångspunkt för hur barn knyter an till utomhusmiljön På hösten är 

det ofta kallt, regnigt och ruggigt vilket ibland inte är så frestande att bege sig ut i. Men att vara ute 

i regn och kyla ger andra sinnesintryck och möjligheter än att vara ute i strålande solsken. När det är 

nederbörd och kallt innebär det även andra krav på gården, mer kläder måste på, barnen blir 

orörligare och fryser lättare, redskap blir hala och gården måste då erbjuda lekmöjligheter 

anpassade efter dessa förutsättningar. Att förskolor har olika förutsättningar är inget nytt. 

Förskolegårdar kan variera mycket från att ha en liten asfalterad gård med ett fåtal 

färdigkonstruerade redskap till stora gårdar med vild natur som skog och berg och med 

förutsättningar att kunna ha löst material på gården (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson, Ekman, 

1997).  Oberoende av gårdens storlek är det viktigt att miljön är stimulerande för barnen och därför 

kommer denna studie presentera olika platser och redskap på tre förskolegårdar som kan användas 

när det är dåligt väder. 

 

1.1Bakgrund 
I bakgrunden kommer fakta presenteras som ger läsaren en förförståelse för arbetets utgångspunkt. 

Här introduceras den konstruerade lekplatsens och utomhuslekens betydelse samt en introducering 

till förskolan i Sverige. Läroplanen och FN:s konvention om barnets rättigheter kommer även att 

presenteras med fokus på de områden som rör avhandlingens ämne. 

  

1.1.1 Uppmuntra till utomhuslek 

I intervjuer med olika personer har det framkommit att de flesta människors tidigaste minnen är från 

utomhusmiljöer av olika slag (Olsson, 1995 s123). Utomhusmiljöer erbjuder platser för avskildhet, 

möten, lek och utforskning i högre grad än inomhusmiljöer. Här är barnen inte lika styrda av regler 

som inomhus och det finns större ytor för barnen att röra sig på. Barn leker inte på en plats utan 

med platsen, skriver Olsson (1995) och menar att om man låter platsen vara oordnad och inte lika 

bestämmande hittar barn sina egna lekar och oväntade saker uppstår.  
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I en rapport från Centrum för folkhälsa skrivs att en människas livsstil redan bestäms i förskoleålder 

och att de fysiska aktiviteter som inte är planerade utan som ingår i de dagliga aktiviteterna är till 

stor vikt för en bra kondition och en sund kroppsvikt (Scamper, 2005 s10). Vid spontana aktiviteter 

sjunker alltså risken för överviktssjukdomar och därför är det viktigt att de miljöer som barn 

kommer i kontakt med i tidig ålder uppmuntrar till ett aktivt liv och fysiska aktiviteter för att 

förhindra folksjukdomar i ett kommande vuxet liv. Det är även i barndomen som grunden läggs för 

vad man kommer att uppskatta som vuxen, därför är det viktigt att den miljö som barnen vistas i är 

minnesvärd och tankeväckande så att barnet får positiva minnen. Om barnet lär sig uppskatta 

utevistelsen och naturen kommer hon troligtvis som vuxen även att värna om naturens betydelse för 

kropp och själ (Olsson, 1995 s13). 
 

1.1.2 Förskolan 

De flesta barn spenderar den största delen av sin vakna tid på förskolan under veckodagarna. År 

2009 var 446 000 barn inskrivna i förskoleverksamhet i Sverige, vilket är 82% av alla 1-5 åringar 

(Skolverket, 2010 s14). Förskolan ska dels möjliggöra att föräldrar ska kunna arbeta och vara 

föräldraledig och dels ge barn en god uppväxtmiljö och goda villkor genom en 

pedagogiskverksamhet. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda plats i förskola även för de barn 

vars föräldrar är arbetslösa eller sjukskrivna och förskoleplatsen ska kunna erbjudas i närheten av 

hemmet inom 3-4 månader efter anmälan. Förskolan ses som en del av barns första utbildning och 

har därför en egen läroplan; Lpfö 98. Under 1990-talet var tillväxten av förskolor stor men det har 

dock mattats av en aning och de senaste årens gruppstorlek har minskat till att vara ungefär 17 barn 

per barngrupp och personaltätheten har ökat till att ligga på 5,2 barn per personal1 (Skolverket, 

2010). Gruppstorleken kan dock variera stort beroende på ålder på barnen samt förskola och 

kommun. På de avdelningar med yngre barn kan gruppen bestå av så få som 10 barn medan det på 

avdelningar för äldre barn kan förekomma upp till 25 barn. De stora grupperna och förskolans 

placering kan bidra till svårigheter för personalen att ta barnen på utflykter och därmed hänvisas de 

till den förskolegård som finns. Många förskolor är idag inhysta i vanliga hyres- eller 

bostadsrättshus vilket begränsar deras möjlighet till stor gård med vild natur och möjlighet till att 

lämna leksaker och större föremål framme då verksamheten inte är öppen såsom under kvällar och 

helger (Björklid, 2005).  

 

1.1.3 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Konventionen om barns rättigheter slöts i november 1989. Konventionen har skrivits under av flera 

länder och anger att barnet behöver särskilt skydd och omvårdnad då det ännu inte är moget att föra 
                                                 
1 Dessa siffror gäller för hösten 2005 
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sin egen talan i alla beslut. Med barn menar fördraget en människa som är under 18 år. 

Konventionen innehåller 54 artiklar varav fyra stycken är huvudprinciper vilka de övriga ska tolkas 

via. Artikel 6 gör gällande att varje barn har rätt att leva och utvecklas. ”Artikeln handlar inte bara 

om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen” 

(Barnombudsmannen). Det betyder att staten har ansvar för, och ska se till att barns hälsa är god 

och att möjligheter finns för barn där de kan känna sig trygga. I artikel 12 står att barnet har rätt att 

få uttrycka sig och att dess åsikter ska tas i beaktelse i de frågor som rör barnet 

(Barnombudsmannen). Det innebär att barn bör bjudas att delta i förskolans utformning av 

verksamhet och miljö samt att lyssna till barns tankar om hur de har det och vad som kan 

förändras/förbättras. I läroplaner och andra styrdokument som rör barn kan tydligt urskiljas att barns 

rättigheter är i fokus. 

 

1.1.4 Läroplanen 

Läroplanen Lpfö98 är ett styrdokument som ska följas av personal som jobbar med barn i förskolan. 

Läroplanen säger ingenting om hur förskolegården bör gestaltas men lägger vikt vid förskolans roll 

i barns utveckling och att barn bör ta del av utomhusmiljö. Enligt Läroplanen kommer 

verksamheten inte att kunna utformas likadant över allt vilket betyder att resurserna inte behöver 

fördelas lika i förskolorna.  Dock ska förskolan, var den än anordnas, sträva mot att följa läroplanen 

och de mål som ställts upp. Läroplanen bygger på en gemensam värdegrund där det bland annat står 

att förskolan ska utveckla förmåga till ansvarskänsla och förmåga till empati och omtanke om 

andra, samt att verksamheten ska präglas av omsorg för individens utveckling. Barn ska även få 

möjlighet att göra egna val utifrån sina förutsättningar samt att utveckla förmågor och intressen 

oberoende könstillhörighet eller begränsningar av stereotypa könsmönster (Lpfö 98 s4-5). Om 

miljön står det att den ska vara; ”en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barn att utforska omvärlden.” (Lpfö 98 s6). Vidare står skrivet att barn 

ska kunna få möjlighet att leka både i en planerad miljö och en naturmiljö och att det ska finnas 

utrymme för barns egna planer och kreativitet utomhus som inomhus. Barn bör kunna växla mellan 

olika aktiviteter under dagen samt skifta mellan lek och vila. Läroplanen säger även att barns lek är 

viktigt för utveckling och stimulerar ” fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.” (Lpfö 98 s6) 

 

Förskolelärare har i läroplanen riktlinjer att följa så att barn uppnår de mål som står skrivna. Bland 

annat ska de arbeta för att ge barn ”stöd och stimulans i deras motoriska utveckling”, göra det 

möjligt att barn ”ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper” samt att stimulerar barn att ”använda hela sin förmåga” (Lpfö 98 s11). 
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De mål som barn då ska uppnå är att utveckla förståelse för sin hälsa och vikten av att värna om 

denna samt utveckla sin koordinations- och motoriska förmåga samt kroppsuppfattning. Ett annat 

mål som barn ska uppnå i förskolan är att de ska utveckla sin förmåga att konstruera och bygga med 

olika redskap, material och tekniker. De ska även lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar samt 

att ta ansvar för förskolans miljö. Denna miljö måste arbetslaget på förskolan sträva efter att göra 

lärande och inspirerande för lek för att barn ska få en god miljö att utvecklas i (Lpfö 98 s10-11). Det 

är dock förskolechefen som har det yttersta ansvaret för att miljön utformas så att barn har tillgång 

till material för lärande och utveckling samt att miljön blir bra (Lpfö 98 s16).  

 

1.1.5 Sammanfattning 

Att barn ska få möjlighet till bra hälsa är en rättighet som skyddas av konventionen om barnets 

rättigheter. För att uppfylla de rättigheterna står bland annat skrivet i läroplanen, som förskolorna i 

Sverige följer, att barnet ska få möjlighet att vistas utomhus och inspireras till lek. Eftersom en stor 

andel av barn i Sverige vistas många timmar i förskolan är det bra att pedagoger tar sitt ansvar och 

medverkar till att barnets minnen från utomhusvistelsen blir positiv. 

 

2. Forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning 
Under sökandet av litteratur har ingen forskning framkommit som direkt studerat barns lek i 

nederbörd. Däremot har barns lek utomhus studerats i olika studier med olika perspektiv. Även om 

skolgårdens utformning och användning är det som studerats mest så finns några studier om 

förskolegårdens utformning och användning. Även lekplatser, lekredskap och själva leken har 

studerats ur olika perspektiv. De mest relevanta verken presenteras nedan.  

 

2.1.1 Hur den fysiska miljön påverkar barns utveckling 

Patrik Grahn gjorde tillsammans med Fredrika Mårtensson, Bodil Lindblad, Paula Nilsson och 

Anna Ekman en studie som omfattade två förskolor med fokus på barns utveckling i relation till den 

fysiska miljön. Den ena förskolan är en innerstadsförskola och den andra förskolan en Ur & Skur 

förskola. Undersökningen har fokus på kreativitet, lek, motorik, koncentration och hälsa. I studien 

redovisas mycket noggrant hur gårdarna ser ut, vad som finns på gårdarna och hur de används. 

Författarna diskuterar resultatet som redovisas i boken Ute på Dagis, vilket visar att utemiljön 

påverkar vad som sker på gården som i sin tur påverkar hur barnen mår och hur mycket barnen rör 

på sig (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson, Ekman, 1997).   
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2.1.2 Fysiska miljön – en förutsättning 

Pia Björklid skriver, i sin kunskapsöversikt Lärande och fysisk miljö - En kunskapsöversikt om 

samspel mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola om hur gården bör vara beskaffad för 

att barnet ska kunna utnyttja gården till fullo. Bokens största del handlar om skolans verksamhet 

och skolgårdens utformning2. Resultatet visar hur den fysiska miljön kan vara både en förutsättning 

och ett hinder för hur barn utvecklas. En utomhusmiljö riktad till barn, visar resultatet, måste vara 

anpassad efter barns utvecklingsmässiga behov samt att det måste finnas platser att dra sig tillbaka 

till för barnet (Björklid, 2005). 

 

2.1.3 Bra för barn? 

I sin rapport Bra för Barn – forskning om barn och byggd miljö försöker Carina Petersson svara på 

frågan vad som är bra för barn i förhållande till byggda miljöer, ibland annat förskolan. Syftet med 

rapporten är att skapa en sammanställning av befintlig kunskap för att kunna utveckla bra produkter 

för barn. Studien utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och ett försök till att se på 

miljön ur ett barns perspektiv. Därför har rapporten utgått från forskning där barn varit 

medverkande eller fått sin röst hörda. I rapporten definieras och används grundläggande begrepp 

såsom; barn, barnperspektiv, delaktighet, funktionshinder, hälsa, barnsutveckling, kön, etnicitet 

samt lek. Resultatet visar att naturlig, vild miljö är att föredra för barnens kreativa lek, men att fasta 

redskap fyller andra funktioner än att lekas med så som mötesplats eller avkoppling (Petersson, 

2004). 
 

2.1.4 Lekplatser och lekredskap 

Eva Norén-Björn gjorde på 70-talet en undersökning på 28 olika lekplatser där hon studerade hur 

lekplatsen och leksaker användes av barnen (Norén-Björn, 1977). Syftet var att funktionsvärdera 

lekredskap och sammanfattas i boken Lek, lekplatser, lekredskap – en utvecklingspsykologisk studie 

av barns lek på lekplatser. Studien är omfattande men inbegriper inte förskolefastigheter dock kan 

undersökningen enligt Norén-Björn emellertid generaliseras att gälla även här eftersom liknande 

lekredskap finns där. Ett 50-tal olika redskap har studerats, sammanlagt 208 stycken på de 28 

lekplatserna. Resultatet visar även att trots att det på vissa lekplatser fanns flera redskap, vistades de 

flesta barnen den största delen av tiden på de stora ytorna med olika material som gräs, grus och 

asfalt.   

 

                                                 
2 Detta är dock väldigt lika hur förskolegården används och ser ut i vissa fall därför är hennes sammandrag intressant 
även för denna studie. 
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2.2 Teoretisk referensram 
I bakgrunden har redan motiverats varför förskolan är grunden i denna avhandling, således kommer 

teorier i den teoretiska referensramen tas upp som stödjer syftets underliggande mening; att barn bör 

vistas utomhus och vad det bidrar med i barns utveckling samt teorier om hur bra lekmiljöer för 

barn kan se ut. 

 

2.2.1 Människans hälsa förbättras utomhus 

Biologen Edward O Wilson hävdar att människan har en biologisk längtan efter naturen och 

avkopplingen vi finner däruti stimulerar vissa lustcentra i hjärnan (Friluftsliv-Framtid-Folkhälsa, 

2005 s7). Därför är lusten att vara ute lika viktig som nyttoaspekten som bland annat Olsson 

hänvisar till då hon påstår att barn som är ute för lite blir tröttare än de barn som är ute mycket 

(Olsson, 1995 s2). Enligt WHO är hälsa ett tillstånd av fysisk, psykiskt och social välbefinnande 

och alltså inte bara frånvaro av sjukdom (Petersson, 2004 s27). Grahns studie visar sambandet 

mellan den lustfyllda utevistelsen och dess påverkar på hälsan hos barn. Hans teori är att barn som 

rör på sig stora delar av dagen utomhus har läge sjukfrånvaro vilket beror på att barnen inte vistas i 

trånga miljöer där sjukdomar smittar lättare samt att uteleken på egna villkor bidrar till en balans 

hos barnet mellan vila och aktiviteter vilket minskar stress och ökar deras koncentrationsförmåga 

när det väl gäller (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson, Ekman, 1997 s85).  

 

2.2.2 Lek övar upp motorik, kognitiva förmågor och samspel 

Lek definieras av nationalencyklopedin som ”en verksamhet som sker ’som om’, 

låtsasverksamhet.” (Nationalencyklopedin). Deltagarna i leken meddelar varandra att det är lek 

genom vissa kommunikativa signaler. Lek delas in i olika kategorier; sensomotorisk lek, rollek, 

konstruktionslek och regellek (Nationalencyklopedin). Brodin och Lindstrand menar att lek bidrar 

till barns möjlighet till deltagande i samhällslivet, då lek bedöms som utvecklingsfrämjande. Det 

innebär att barn behöver och begagnar lek för att utvecklas men även att barn har rätt att få leka. 

Lek ses som spontan, frivillig, lustbetonad, förväntansfylld och icke målstyrd (Brodin & 

Lindstrand, 2008a s87-88). Petersson poängterar att barn i leken tolkar sin omvärld med hjälp av 

fantasin, genom lekens möjligeter till rollspel och interpretation skapar barnet därmed egna 

erfarenheter utav det upplevda (Petersson, 2004 s31). Leken är tillsynes nödvändig och övar, 

förutom fantasin, även upp barnets motorik, perception, socialt samspel och 

problemlösningsförmåga. För att leken ska komma igång ordentligt hävdar Olsson att det behövs 

möjligheter till inspiration i omgivningen där barnet befinner sig, för att leken ska kunna få ett djup. 
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Lek har en rytm som även innebär vila och för att barnet ska kunna gå in i denna fas måste den 

fysiska omgivningen ge möjlighet till det (Olsson, 1995 s128).  

 

2.2.3 Utevistelse ger barnen ökat utrymme för motorik, kreativitet och lärande 

Den varierade dock kontinuerliga ström av intryck som finns i utomhusmiljöer är viktig för barn i 

lekar och aktivteter. Strukturer på ytor och skiftningar i årstider och ljus bidrar till att ge barnen 

starkare intryck utomhus än inomhus, skriver Mårtensson och påpekar att barn är särskilt känsliga 

för sinnesintryck (Mårtensson, 1993 s22). Sinnligt och kroppsligt utforskande är viktigt för barnet 

då platsen skapar en nyfikenhet och meningsfullhet för barnet. Till platsen knyts då en identitet som 

Björklid benämner platsidentitet (Björklid, 2005 s10). Denna platsidentitetens värde bestäms av 

olika faktorer och bestämda egenskaper hos platsen tex ljus, ljud och utseende. Men platsidentitet 

hör inte bara ihop med platsen utan även med de människor som finns där och vad de gör och säger, 

därmed kan även en torftig plats få positiv platsidentitet (Björklid, 2005 s180). 

 

Naturen är en mångfald, rikedom och en startpunkt för upptäckarglädje hos barn som utforskar sin 

närmiljö, skriver Brodin och Lindstrand (2008b).  Barn leker ofta var de än befinner sig även om 

platsen inte är gjord för att inspirera till lek. Detta kan till stor del bero på att leken utomhus 

utforskas utifrån egna erfarenheter och förutsättningar då utomhusmiljöer erbjuder stora och 

annorlunda tillfällen att leka och umgås socialt. Uteleken, fortsätter Brodin och Lindstrand, ”står för 

frihet att få röra sig utan restriktioner och att ha gott om utrymme att röra sig på” (Brodin & 

Lindstrand, 2008b s144). Detta värderas högt, då utelek bidrar till lärande och utveckling hos barn 

och utmanar deras psykiska och fysiska förmågor utan att lärandet är systematiserat. Utomhus finns 

större möjligheter till rörelse och därmed tillåts barnet att kunna ändra känsloläge oftare. Björklid 

skriver; ”Speciellt utomhus är barns lek och rörelse så invävda i varandra att man kan säga att varje 

rörelse är lek och varje lek är rörelse.”(Björklid, 2005 s177). Barnet kan ta ut sina aggressioner, leva 

ut obehagliga känslor eller behov av lägesförändring bättre utomhus och därmed lära känna sin 

kropp och de fysiska samband som finns menar Norén-Björn. Barn har större behov av att kunna 

förändra sin lägesställning oftare än vuxna eftersom de blir tröttare fortare, vilket beror på att barn 

har mer vatten i sina muskler. Om barnet får välja mellan vila och arbete själva kan de utnyttja sin 

kapacitet mycket bättre (Norén-Björn, 1977 s43). 

 

Norén-Björn kopplar hjärnforskning till sin teori om varför utomhusaktiviteter är bra för barns 

utveckling och inlärning. Människor måste röra på sig, motverka tyngdkraften för att hjärnan ska 

utvecklas eftersom det centrum som styr vakenhet också fungerar som centrum för ordning. Då vi 

rör på oss är alltså centrum för ordning aktiverat och gör oss mer vakna. När vi är utomhus och går i 
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ojämn terräng och hoppar, springer och balanserar så utvecklas även våra nerver, muskler och vår 

balans men även vår möjlighet till att ta in och lagra information (Norén-Björn, 1993b s85). Därför 

är utomhuslek och dess möjlighet till motorisk träning och utforskande en förutsättning för 

utveckling och inlärning. Att utomhuslek bidrar till inlärning och hur olika sinnen samverkar ser 

Petersson även i sin studie, dock från ett annat perspektiv. Hon bygger sin teori på studier som visar 

på hur hjärnans aktivitet blir starkare när barnet skaffar sig nya erfarenheter genom nyfikenhet på 

sin omgivning: 

 
 Motorisk och perceptuell erfarenhet får barnet genom aktiviteter som stimulerar 

 sinnessystemet hos barnet. Skapar aktiviteten nyfikenhet hos barnet uppkommer  

 aktivitetslust och följden blir att barnet tar initiativ, en inre motivation kan  

 uppstå. Barnets nyfikenhet att utforska aktiviteterna ger möjlighet för  

 barnet att tillskansa sig nya erfarenheter och dessa nya erfarenheter skapar nya  

 förutsättningar där hjärnans neurala nätverk kan utvidga sig. 

     (Petersson, 2004 s30) 

 

2.2.4 Teorier om hur lekmiljöer utomhus bör utformas 

Peterssons teori om hur utemiljön bör inrättas för barn är att uterummet bör vara indelat i små rum 

som skapar trygghet i form av möjlighet till rumskänsla där dock rummen inte måste begränsas av 

fysiska väggar utan bara en möjlighet till avgränsning och avskildhet (Petersson, 2004 s86). Således 

utvecklar hon tesen att det är viktigt att barn får vara med i diskussion och planering av 

utomhusmiljön i deras närhet, eftersom det är de som söker upp och skapar platser där leken kan 

utvecklas (Petersson, 2004 s122). Hon presenterar åtta saker som en tillrättalagd miljö bör vara för 

att passa barn i olika åldrar med olika förmågor:  

 
- Lockande, så att man vill vara där,  

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

- spännande, så att man stimuleras och utmanas, 

- varierad, så att man kan göra olika saker, 

- Uppdelad i ”rum”, så att olika grupper av barn kan hålla på med  

olika aktiviteter och ha egna ställen, 

- Sekvenserad från det tillrättalagda till det ”vilda”, 

- Utvecklingsbar, så att man kan använda den och skapa om den i enlighet 

 med växlande intressen och behov, 

- Innehålla ”utgångar” mot en efterhand allt större del av omgivningarna 

/stadsdelen/staden. 

    (Petersson, 2004 s123) 
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Björklids teori om förskolegårdens fysiska utformning bidrar ytterligare med perspektivet att 

gårdens gestaltning inte bör vara statisk utan måste kunna ändras, beroende på vilka aktiviteter som 

intresserar barnen. Hennes teori är att barn måste kunna använda gården självständigt så att leken 

förblir ostörd och därför är det lösa materialet på gården det värdefullaste, eftersom rekvisitan 

bidrar till gårdens föränderlighet och lekens självständighet. Det bästa lösa materialet är material 

från naturen då det inte ger signaler till barnen hur det ska användas utan låter barnens kreativitet 

flöda (Björklid, 2005).  

 

Norén-Björn tar upp teorier om den vuxnes roll på förskolegården. Det är viktigt, påpekar hon, att 

den vuxne finner möjlighet till meningsfulla aktiviteter eftersom denne är en identifikations- och 

imitationsmodell för barnet i dess mognande. En ointresserad, passiv vuxen är inte någon stärkande 

förebild. Den vuxne har förutom rollen som förebild i uppgift att lära barnet använda materialet och 

det gäller såväl sand, annat underlag och terräng, men även lösa föremål som kan finnas i barnets 

närhet. Hon gör gällande att olika typer av underlag såsom, sand, grus, asfalt, gräs, berg, sten, skog, 

äng, lerpölar samt vattenpölar är viktigt för små barn eftersom det stimulerar många sinnen och att 

det mjuka anpassade underlaget, såsom sand, inbjuder barn att pröva saker utan att behöva skada 

sig. (Norén-Björn, 1977).  

 

Att de fasta redskapen är utformade så att de är för svåra för de yngre barnen och att de äldre barnen 

fort tröttnar på de fantasilösa redskapen är vidare en av Norén-Björns teorier. De redskap som inte 

fungerar likt de ovan nämnda är gungor, sandlådor, cyklar och rutschkanor i sluttningar. I 

sandlådorna kan små barn hålla sig till hörnor och därmed leka ostört emellertid i närhet till vuxna, 

och äldre barn kan leva ut stormotoriska gräv- och konstruktionslekar. För att sandlådorna ska 

fungera bra bör de vara vind- och regn/solskyddade samt att det ska finnas tillgång till vatten så att 

barnen kan bygga ordentligt. En naturligt vild miljö föredras, men Norén-Björn anser att även en 

tillrättalagd miljö med gungor, klätterställningar osv. är viktig eftersom det fungerar som 

mötesplats. Hon fortsätter sin tes om redskapens innebörd på förskolegården genom att hävda 

placeringens betydelse för barns användning av redskapet;  

 
 En av de starkaste miljöfaktorerna som inverkar på hur ett lekredskap används   

 är hur centralt respektive avskilt, ett lekredskap placeras och vilka möjligheter   

 det finns för vuxna att antingen sitta i närheten eller aktivt delta i aktiviteten 
     (Norén-Björn, 1977 s144) 

 

Även om placeringen av redskapet är oerhört viktigt för hur barn kommer att använda det, 

poängterar Norén-Björn att fasta redskap måste placeras i ett meningsfullt sammanhang. Hon ger 
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exempel på hur en balansgång blir meningslös om den inte har någon funktion, den skulle kunna 

leda från ett objekt till ett annat, eller över något, detta skulle hjälpa till att binda ihop lekplatsens 

olika delar och göra balansbommen funktionell och intressant. Det är dessutom angeläget att 

redskapen inte görs allt för säkra eftersom brist på spänning bidrar till att barn söker sig till andra 

okontrollerade objekt som inte är tilltänkta för barns aktiviteter vilket kan göra situationen riskfull, 

förutom detta finns även risken för att redskapet annars blir oanvänt eller ostimulerande (Norén-

Björn, 1977). Slutsatsen att ett meningsfullt sammanhang, en meningsfull placering och inte ett allt 

för mycket säkerhetstänk för redskapets funktion är tydligt: 

 
 Låt oss alltså slippa se statiska balansbommar, hinderbanor för barn, låga små  

 bollplank, labyrinter och en uppsjö av klätterställningar. Låt oss tillgodose  

 barns behov av att röra sig, balansera, klättra, bolla i ett meningsfullt sammanhang! 

     (Norén-Björn, 1977 s154) 

 

2.2.5 Vattnets betydelse för barn 

Vattnet är ett av de fyra elementen, vilket Andersson hävdar har en speciell dragningskraft på oss 

människor på grund av lockande och fascinerande möjligheter till lek och andra 

användningsområden (Andersson, 1993 s128). Men vatten är inte bara roligt utan även farligt. 

Olvenmyr skriver om hur vattnet är en stor källa till lärdom och spänning och har teorin att genom 

vattenmiljöer av varierad karaktär kan barn stegvis lära sig respekt för vattnet (Olvenmyr, 2003 s7). 

Även Norén-Björn skriver om hur vedertagen teorin om vattnets betydelse för barnet är. För barn, 

och speciellt för de barn som har svårt att koncentrera sig, är vattenlek en ypperlig aktivitet. Vatten 

ger barn inspiration och stor möjlighet att sjunka in i olika sinnesupplevelser. Regnvattnet är en 

viktig tillgång som kan användas på många ställen på gården. Genom att låta vatten finnas 

tillgänglig och kunna användas som konstruktionsmaterial i bygglekar, kan barnet lära sig många 

färdigheter såsom vattnets kretslopp, erosion och vattenkraft. Barnen kan på olika sätt leda vattnet 

och utvecklar därmed nyfikenhet och experimentlust (Norén-Björn, 1993b s90).  

 

2.2.6 Sammanfattning av teorier 

Teorierna ovan visar på att utomhusvistelse ger bättre hälsa. De visar även att utomhusmiljöns 

strukturering och konstruktion bidrar till att utveckla barns motorik och kognitiva färdigheter samt 

att miljöer med vatten är särskilt utvecklande för ett barns sinnen. Miljön bör vara konstruerad så att 

redskap och föremål finns i ett meningsfullt sammanhang och gärna vara uppdelad i små rum för att 

ge barn möjlighet till avskildhet och ro. En teori åberopar det lösa materialets betydelse för barns 

självständighet medan en annan teori visar att redskapen även de är viktiga då de fungerar som 
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mötesplats. Miljön bör även vara av den art att den lätt går att variera. Genom att ta tillvara på 

uterummets möjlighet till väderväxling, visar ovannämnda teorier att barnets olika sinnen används 

och utvecklas i större mån än de annars hade gjort.  
 

    

3. Syfte 
I förskolan vistas barn många timmar om dagen och teorierna visar på att aktivitet utomhus i olika 

väder bidrar till att utveckla barnens kognitiva och motoriska förmågor samt stärker deras sinnen. 

Därför är syftet med denna studie att undersöka hur förskolegården används i nederbörd samt att 

studera hur redskap på gården är utformade för att kunna användas i nederbörd på hösten i tre 

förskolor i stockholmsområdet. Meningen med den färdiga studien är att ge inspiration till andra 

inom förskoleverksamheten att vara ute och se möjligheter i dagar med nederbörd.  

 

3.1 Frågeställningar 

• Hur ser gårdens terräng ut och hur används den i nederbörd?  

• Har gården fasta redskap, är de utformade för lek i nederbörd och vilka använder barnen i 

lek? 

• Finns det leksaker på gården som kan användas för lek i nederbörd och vilka används i lek?  

• Anordnar förskolepersonalen speciella aktiviteter för barn när det är nederbörd? 

 

 

4. Metod och metoddiskussion 
Metoddelen är strukturerad så att nackdelar och fördelar samt etiska perspektiv diskuteras i de olika 

delarna. Den avslutas med en diskussionsdel om reliabiliteten och validiteten för studien. Nedan 

beskrivs de metoder och urval som används för att ta reda på forskningsfrågorna. Studien omfattar 

tre förskolor i Stockholmsområdet. För att svara på studiens syfte och frågeställningar används 

kvalitativa metoder; observation och intervju. Fördelarna med dessa metoder jämfört med de 

kvantitativa är att det insamlade materialet går mer in på djupet. Den kvalitativa metoden utgår från 

källan av information och är inte benägen att visa en generell giltighet (Magne Holme, Krohn 

Solvang, 1997 s14) vilket denna studie inte ämnar att göra. De sociala grundade subjektiva 

uppfattningar, även kallat de fördomar, samt den förförståelse som finns om det ämnet som studeras 

är forskarens utgångspunkt vilket forskaren omöjligt helt kan befria sig från. I en kvalitativ 

undersökning försöks världen ändå ses utifrån informantens perspektiv, dock kan detta endast ses 

som ett försök att tolka den andres världssyn. För att undvika att göra tolkningar skriver Magne 
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Holm och Krohn Solvang att återgivning måste vara riktig och sann och att tydliga beskrivningar av 

även mindre viktiga händelser bör redovisas. Citat av informanter, för att visa informantens egna 

uttryckssätt, bör finnas med samt att det bör finnas tillit mellan forskare och informant då ansikte 

mot ansikte är det bästa sättet för en kvalitativ undersökning (Magne Holme, Krohn Solvang, 1997 

s93-94).  

 

4.1 Urval 
För att hitta relevant litteratur för undersökningens teoretiska del var utgångspunkten olika relevanta 

kandidat- och magisteruppsatser och deras litteraturförteckning som finns att hitta på 

www.uppsatser.se. Där användes sökorden utomhusmiljö, förskolegård, och utomhus. För att vidare 

hitta relevanta böcker användes relevant litteraturs referat och hänvisningar för att inte använda 

andrahandskällor.  

 

För att välja ut de tre förskolor som skulle delta i studien användes ett klusterurval. Urvalsmetoden 

innebär att enheterna som ska undersökas grupperas och från varje grupp väljs en eller flera enheter 

ut för att ingå i studien (Magne Holme, Krohn Solvang, 1997 s186). I studien utgjordes klustren av 

olika typer av gårdar på förskolor; stora gårdar med tillgång till natur på gården, mellanstora gårdar 

samt gårdar i hyres- eller bostadsrättshus. Genom tillgänglighetsurval valdes sedan förskolorna ut. 

Att detta urval gjordes berodde på möjlighet att kunna utföra observationer och möjlighet till 

intervju där. Eftersom observationstiden var bunden till barnens tid ute på gården och att det skulle 

regna eller snöa var det av stor vikt att förskolan låg så att det gick fort och smidigt att ta sig dit så 

att nederbörden inte upphörde och att observationstiden ute blev så lång som möjligt. Det var även 

av stor vikt att personal på förskolan fanns tillgänglig så att en intervju kunde genomföras. 

Nackdelen med tillgänglighetsurval är att de oftast inte är representativa. Då studien inte ämnar 

undersöka representativitet utan uppvisa olika gårdars gestaltning innebär inte tillgänglighetsurval 

just för denna studie att resultatet blir missvisande. Vilken pedagog som valdes för intervju gjordes 

av förskolan ifråga. Då intervjun behandlar gårdens utformning och förskolans uteaktiviteter 

påverkas inte resultatet av att förskolan själva fick välja informant inför intervjun. Dock påverkas 

resultatet naturligtvis av informanten eftersom denne inte kan ställa sig utanför sina egna 

föreställningar och fördomar. Detta diskuteras närmare under rubriken Intervju.  

 

Arbetet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Om innehållsanalys skriver Larsen (2009): 

”Syftet är att identifiera mönster, samband och gemsamma drag eller skillnader” (Larsen, 2009 

s101). 

 

http://www.uppsatser.se/
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4.1.1 Presentation av förskolor3 och den personal som intervjuades 

 

Junibacken - gård i bostadsrättsförening 

En förskola i centrala Stockholm med sex stycken avdelningar. På förskolan finns ca 80 barn. 

Förskolegården är innegård till bostadshus och proportionellt liten till andelen barn. Förskolans 

pedagoger tycker det är viktigt att barnen är ute och tar därför emot barnen utomhus på morgonen. 

Föräldrarna är medvetna om ytterklädselns betydelse för barnens utelek genom att de redan tidigt 

meddelats om förskolans aktiva utevistelse. Ytterst sällan vistas alla avdelningar samtidigt på 

gården och flera gånger i veckan går avdelningarna till en närbelägen park eller skog. Gården är 

nyrenoverad sedan våren och sommaren 2010 och personalen har bidragit med förslag till 

utformning samt samarbetat med arkitekterna som varit tillmötesgående. Pedagogen A, som deltog i 

intervjun är utbildad barnskötare och har jobbat inom förskoleverksamheten i 14 år. Dessa 14 år var 

i denna förskola, dock på olika avdelningar.  

 

Saltkråkan - stor gård 

En förskola i en söderförort till Stockholm. Förskolan har fyra avdelningar placerade i två hus på en 

jättestor gård med blandad vegetation bland annat skog. Förskolan har ca 65 barn. Pedagogerna på 

förskolan anser att utelek är viktigt och försöker därför vara ute varje dag, ibland både förmiddag 

och eftermiddag. Eftersom gården är stor kan alla avdelningar vara ute tillsammans och då upplöses 

avdelningsgränserna vad gäller vilka barnen leker med. Avdelningarna brukar gå ifrån gården 

någon gång i veckan för att besöka närmiljön, närliggande sjö eller i samband med olika teman som 

avdelningarna arbetar med. Förskolan har funnits många år men några av de redskap som finns på 

gården (ej färdigkonstruerade såsom klätterställningar) har utarbetats och planerats tillsammans 

med föräldrar under 2008 medan andra har snickrats och framställts av förskolelärare med barnen 

som inspirationskälla. Pedagogen B som intervjuades har jobbat som förskolelärare sedan -81 och 

har jobbat på denna förskola i 7 år. 

 

Bullerbyn - mellanstor gård 

Förskolan ligger i en söderförort till Stockholm. Förskolan har två avdelningar med sammanlagt ca 

35 barn och en stor gård som är avdelad med staket i olika sektioner. Pedagogerna på förskolan 

tycker det är viktigt att vara ute men försöker att dela in barnen i små grupper som är ute i 

omgångar på gården för att kunna vara mer lyhörda för barnens intressen och kunna fokusera bättre 

på barnens utveckling. Gårdens utformning kom till för några år sen då fokus låg på rumsindelning 
                                                 
3 Förskolornas namn är fingerade 
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av gården. Utformningen har skett i samarbete med och influerad av barn. Barnen brukar 

tillsammans med pedagogerna besöka och utforska en närbelägen skog. Pedagogen C är anställd 

som barnskötare och jobbat inom förskola i 10 år och på denna förskola i 7år. 

 

Kontakt med förskolor gjordes via telefon och datum för intervju bestämdes. Då alla förskolorna i 

studien var ute på förmiddagarna varje dag behövdes endast information om avdelningarna skulle 

vara kvar på gården eller gå iväg på utflykt dagen för observation. Eftersom dag för observation inte 

kunde bestämmas i förväg, då regn eller annan nederbörd var en förutsättning, bestämdes att 

kontakt skulle tas med förskolan samma dag eller dagen innan observationen var tänkt att 

genomföras. Ett brev skickades ut till förskolorna via mail till en förskola och via post till de andra 

två förskolorna (bilaga 1). 

 

4.2 Observationer 
I studien genomfördes två observationer per förskola. Längre ner kommer en förklaring till 

tillvägagångssättet vid observationerna. Typen av observation som valdes var icke deltagande känd 

observation vilket innebär att jag som observatör inte är delaktig i det som observeras men är 

registrerbar i sammanhanget som studeras (Patel & Davidsson, 2003 s97). Som känd observatör 

måste jag accepteras av gruppen och ha i åtanke att min närvaro kan komma att förändra eller 

påverka individers handlingar och beteende. Patel och Davidsson menar dock att ju längre 

observatören är närvarande desto mer vänjer sig personerna och deras handlingar bör återgå till det 

vanliga (Patel & Davidsson, 2003 s97). Att icke deltagande observation valdes beror på att det som 

ska studeras är objekten och hur de används och därför bör observatören stå utanför det 

sammanhang som studeras så mycket som möjligt utan att påverka. Genom att välja att vara en 

känd observatör kunde jag röra mig fritt på gården och söka mig till de platser som var relevanta för 

min studie.  

 

4.2.1 Observationsguide 

Observationerna är ostrukturerade med observationsguide. Ostrukturerade observationer innebär att 

så mycket information som möjligt kan inhämtas och registreras då observatören ofta för loggbok 

eller fältanteckningar (Larsen, 2009 s77). Eftersom observationerna genomfördes i regn utformades 

observationsguider för att lättare kunna föra kortare anteckningar (se bilaga 2 och 3) som användes 

som stöd vid sammanställnig och utförligare beskrivning av observationen. Observationsguiden 

”Terräng, redskap och föremål” utformades för att passa de olika kunskaperna som barn inhämtar 

genom lek, vilka diskuteras i teoridelen. Syftet med det är att lättare kunna jämföra och kategorisera 

barnens val av redskap och leksaker mellan de olika förskolorna. De flesta av föremålen som 
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registrerades här fotograferades med kamera för att platsen och föremålen efteråt skulle kunna 

beskrivas bättre då anteckningsmöjligheten på plats var begränsad. En del av fotografierna kommer 

att användas i redovisningen. Eftersom bilderna inte föreställer personer utan bara föremål 

behövdes inget tillstånd men självklart förskolans medgivande. Den andra observationsguiden 

användes för att studera med vad barnen leker och hur de leker. Guiden är influerad av en manual 

för hur man följer en plats (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson, Ekman 1997, s106). 

Observationsguiden förminskades så att fyra guider fick plats på en A4sida och därpå kunde små 

anteckningar göras, en guide per plats/redskap som observerades användes. 

 

4.2.2 Observationens genomförande 

En testobservation utfördes i en förskola som givit sin tillåtelse till det. Därefter förbättrades 

observationsguiderna och observationens genomförande för att passa studiens syfte och 

frågeställningar bättre. Genomförandet av observationen gick till så att dagen innan, om SMHI 

förutspådde nederbörd, eller samma morgon när det regnade eller snöade togs kontakt med vald 

förskola och hörde efter om en observation var möjlig. Jag började med att göra en kort rundtur och 

observation av gården för att se hur gården var beskaffad och var de flesta barnen lekte. Då 

observationstillfällena med barn var ganska korta (barnen bara var ute ca en och en halv timme) 

började jag efter 15 minuters studie av miljön att observera barnens lek på olika platser. Med mig 

hade jag ett block med observationsguider som jag förde mina anteckningar i med vattenfast penna. 

Jag fokuserade på varje plats ungefär 10 minuter. Att det var så kort observationstid på varje plats 

beror på att jag ville se så många olika platser som möjligt då syftet med uppsatsen är att visa på hur 

förskolegården kan vara gestaltad för utomhuslek i nederbörd och inte hur barnen kan utnyttja varje 

plats på så många olika sätt som möjligt. På observationen av Junibackens gård (101020) kunde 

observationsanteckningar göras på plats då regnet inte var så kraftigt. På observationsdagarna av 

Saltkråkan (101022) och Bullerbyns (101103) förskolegårdar var nederbörden för kraftig för att 

anteckningar kunde föras, därför gick jag åt sidan under tak efter observationer av två platser (ca 

var 20e minut) för att skriva anteckningarna så att de skulle bli så aktuella som möjligt. När barn 

och personal gått in från förskolegården studerades gården noggrannare och de platser jag 

observerat och de platser som jag ännu inte studerat med barn men som jag fann relevanta och 

intressanta fotograferades.  

 

4.2.2 Redovisning och analys av observation 

Observationsanteckningarna sammanställdes till täta beskrivningar som sedan sammanfattades och 

presenteras nedan tillsammans med fotografierna som togs. En skiss över hur gården ser ut gjordes i 

efterhand. Skissen är ungefärlig och tänkt att vara till hjälp för läsaren att bilda sig en uppfattning 
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om hur gården ser ut och var redskap är placerade, den är därför inte skalenlig. Nackdelar med att 

sammanfatta observationer och att redovisa en ungefärlig skiss är att det inte ger läsaren en 

komplett bild av hur gården var utformad. För att ge en tydligare bild skulle fotografier på hela 

gården kunnat ha bifogats. Detta hade dock kunnat leda till att gården kunnat identifieras lättare 

vilket jag ville undvika ur etisk synpunkt. Om förskolan identifieras kan nämligen även 

respondenter identifieras vilket inte är etiskt försvarbart. En annan kritisk synpunkt på val av 

observationsredovisning är att det är jag som författare som valt vilka redskap på gården som 

redovisas, vilket inte gör redovisningen objektiv. Detta är dock en av nackdelarna i kvalitativ 

forskning vilket diskuterats ovan.  

 

4.3 Intervjuer 
Den intervju som valts i studien är den kvalitativa forskningsintervjun. Den kvalitativa intervjun ger 

forskaren möjlighet att låta informanten svara så fritt som möjligt eftersom den inte behöver vara så 

styrd. Intervjun kan mer ses som ett samtal med ett övergripande tema (Magne Holme, Krohn 

Solvang, 1997 s99). Denna typ av intervju är även bra då det vid frågor är lätt att återkomma till 

informanterna. Intervjuerna gjordes efter en intervjuguide (Bilaga 4).  

 

4.3.1 Intervjuguide 

Guiden har låg grad av standardisering vilket innebär fördelen att frågorna kan omformuleras för att 

passa varje enskild intervju samt komma i annan ordning än vad guiden visar. Frågorna var öppna 

och hade delvis även låg grad av strukturering vilket medför att informanten hade möjlighet att 

tolka frågorna ur sitt perspektiv (Patel & Danielsson, 2003 s72). Nackdelen med en låg grad av 

standardiserade frågor är att frågorna inte ställdes exakt likadant till alla vilket medför än högre 

grad av olika tolkningsmöjligheter. Nackdelen med att frågorna är ostrukturerade är att det inte blir 

lika lätt att jämföra svaren som informanterna ger. Emellertid ger det en vidare bild av pedagogens 

synsätt och förhållningsätt då frågorna tolkas utifrån dennes perspektiv. Frågorna var i vissa fall 

riktade till personen i fråga vilket betyder att svaret inte behöver gälla förskolan i stort. Då man i 

förskolan jobbar i arbetslag kan svaren i vissa fall ändå spegla avdelningens eller förskolans 

förhållningssätt.   

 

4.3.2 Intervjuns genomförande 

Patel och Danielsson skriver att en pilotstudie är vikigt för att veta om frågorna som ställs täcker det 

område som ska studeras (Patel & Danielsson, 2003 s83). Därför gjordes en testintervju på samma 

förskola där testobservationen genomfördes. Efter analysering av samtalet omformades 
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intervjuguiden för att bättre passa studiens syfte. Intervjuerna genomfördes i respektive förskolas 

personalrum för att minska störningsrisken från barn och personal. Samtalen bandades med digital 

diktafon samtidigt som stödanteckningar fördes. Detta hade informanterna blivit informerade om 

och godkänt muntligt. Genom användning av diktafon kan informanten bli citerad mer rättvist 

samtidigt som forskaren kan fokusera på vad som sägs och inte behöver skriva. I intervjun på 

Junibacken fungerade inte upptagningen av ljud ordentligt på grund av tekniskt fel, dock hade 

anteckningar förts samtidigt under hela intervjun vilka var till hjälp vid transkribering och 

sammanställning. Under de två andra intervjuerna fungerade allt bra. Intervjuerna varade mellan 30 

och 40 minuter.  

 

4.3.3 Redovisning och analys av intervju 

Det inspelade materialet överfördes till ett USB-minne och transkriberades. Transkriberingen är 

ordagrann, dock utan pauser och känslouttryck. I sammanställningen av intervjuerna har citaten 

korrigeras till en korrekt skriftlig form vilket Kvale diskuterar om man ska göra. Han kommer fram 

till att ordagrant återgivna citat kan verka osammanhängande och förvirrande och bidra till att 

intervjupersonen känner sig kränkt (Kvale & Brinkmann, 2009 s204). Citaten korrigerades då de 

ibland, urplockade från sitt direkta sammanhang, inte kunde förstås då vissa ord utelämnats eller då 

meningar inte var sammanhängande. Materialet analyserades med delanalys vilket innebär att en 

klassificering av materialet görs för att ”få överblick och hitta data som är relevanta för att belysa en 

bestämd frågeställning.” (Larsen, 2009 s104).  

 

4.3  Kritisk granskning 

4.3.1 Reliabilitet 

Det kan vara svårt att veta om forskaren tolkar informationen rätt och däri kan problemet om 

reliabilitet ligga i de kvalitativa studierna. Om forskaren har haft antaganden om studiens utgång 

eller vad som bör ske eller sägas i observationer och intervjuer kan de färgat frågor och tolkningar 

av resultatet. Forskaren får inte bara leta efter bekräftelse på sin fördom utan måste kritiskt pröva 

sina fördomar (Magne Holme, Krohn Solvang, 1997 s94). I studien finns många faktorer som 

varierat under de olika tidpunkterna för materialinsamling, så som barnens val av lek, nederbördens 

variation och gårdens utformning. Metoddelen är av den orsaken omfattande så att läsaren kan se 

hur den genomförts och möjliggör för att studien ska kunna göras om vid annat tillfälle. Som 

forskare har jag vid insamlandet av material försökt vara objektiv vid observationerna och subjektiv 

för andras tolkningar i intervjuerna. Reliabiliteten kan på grund av dessa åtgärder anses vara hög. 
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4.3.2 Validitet 

Magne Holme och Krohn Solvang skriver att kvalitativa studier inte innebär lika stort problem med 

att få god validitet, alltså giltighet, som kvantitativa studier. Validitet handlar om rätt verktyg 

används för det som ska undersökas och om de frågor som ställts svarar på frågeställningarna och 

syftet (Magne Holme, Krohn Solvang, 1997). De kvalitativa intervjuerna har redovisats med citat 

vilket ger läsaren möjlighet att jämföra sina tolkningar mot de som jag som forskare gjort. 

Observationerna som presenteras har visserligen valts ut av mig men redovisas med bilder som 

läsare har möjlighet att tolka själv. Syftet i studien är inte att generalisera och därför är urvalets 

giltighet inget problem. Studien har således hög validitet.   

 

 

5. Resultat och analys 
Här presenteras resultatet och analysen av de observationer och intervjuer som skett på de tre 

förskolorna, Junibacken, Saltkråkan och Bullerbyn. Varje förskola inleds med en kort presentation, 

samt en ungefärlig skiss av hur gården är uppbygd. Beskrivningarna av gårdarna är tillviss del 

subjektiva och läsaren får via skiss och utförligare beskrivningar genom observationerna skapa sin 

egen tolkning av storlek. De två observationerna av förskolegårdarna som gjordes kommer i vissa 

fall att bilda en gemensam text som dels beskriver platsen och dels beskriver vad och hur barnen 

använde platsen. Beskrivningarna är sammanfattningar av vad som hände för att kunna ge en sådan 

överskådlig blick som möjligt över hur platsen användes. I andra fall kommer endast olika föremål 

att beskrivas då ingen observation av barns lek gjorts där. Till varje beskrivning finns en bild för att 

ge läsaren en demonstration av hur det såg ut. Varje plats kommer att analyseras och diskuteras 

utifrån teorier och övrig litteratur. Efter observationen kommer intervjun av pedagogen på förskolan 

att presenteras kortfattat och analyseras utifrån given litteratur och observationerna som gjorts.  

 

5.1 Junibacken 
Junibackens förskolegård avgränsas av husen och två grindar och dess terräng utgörs främst av 

asfalterad yta. Dock finns i mitten av gården en gräsplan som är inramad med stenkant. Det finns 

även gångar av rött tennisgrus och vissa mindre partier med klapperstenar. Gården har en 

nivåskillnad där ingångarna till avdelningarna ligger högre upp och sammanbinds med gården via 

trappor och mindre sluttningar samt buskar med små plattlagda gångar. Det finns ett fåtal träd och 

vid en paviljong och en plantering finns blommor. Förskolegården har tillgång till ett vagnsförråd 

och ett litet förråd för leksaker samt en låsbar kista med sandleksaker som står vid sandlådan. 

Sandlådan är L-formad med breda kanter och förhållandevis stor i jämförelse med gårdens storlek. 



Här finns en klätterställning med klättervägg och rutschkana samt ett litet lekhus. På gården finns en 

vattenbana och ett par bänkar samt två paviljonger med sittmöjligheter.   

 

 
 

5.1.1 Med vad lekte barnen och hur? 

Vid observationen var det duggregn och två avdelningars barn var ute på gården. Barnens ålder 

varierade mellan 2-4 år.  

 

Sandlådan 

Sandlådan på gården är stor och i och med att det står olika föremål i 

sandlådan kan den användas av flera barn samtidigt, som i olika rum. 

Detta gör att sandlådan inte blir ett objekt att springa igenom och barnen 

kan leka sammanhängande lekar längre. Sandlådan har en bred kant som 

av några barn används genom att vända sandkakor på och av andra barn 

till att sitta på. Några barn hade, innan observationen påbörjades, grävt en 

lång kanal genom en stor del av sandlådan. I kanalen kunde tydliga spår 

av barns skor eller stövlar tydas. Under observationen av sandlådan 

kommer flera barn med hinkar och vattenkannor och fyller kanalen med vatten. Då bildas ibland ett 

gult skum som av vissa barn fångas in med spadar eller olika sandformer. Bredvid kanalen som 

snirklar sig fram genom sanden ligger en hög med flera stora stenar. En av de stenarna ligger precis 

i början av kanalen, vilket bilden visar. På stenen ställer sig vid ett tillfälle ett barn och hoppar ner i 

kanalen som då genom regn blivit fylld av en smetig sandsmörja. En pojke har samlat ihop löv som 

han håller med blöta vantar tryckt mot sin regnjacka och släpper sedan ner dem i kanalen. Han 
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förklarar för två andra barn att det är båtar som ska åka iväg. Två barn hämtar sand från sandlådan 

med spadar och går med dem till en stor vattenpöl som ligger bredvid. 

 

Vattenpölen 

Bredvid sandlådan står ett träd. Under trädet har en stor djup vattenpöl uppstått i regnet. Vattnet når 

de yngsta barnen nästan över stövelkanterna på det djupaste stället. I det brunfärgade vattnet ligger 

några leksaker och ett barn häller ner sand i vattnet från hög höjd så att 

vatten skvätter åt alla håll. Ett annat yngre barn tar sats och hoppar med 

kraft skrattandes ner i vattnet. Vatten skvätter upp och träffar barnets 

ansikte. Flera barn börjar hoppa i den gryniga vattenpölen. Det bildas små 

vågor som väller över den plattbelagda kanten som utgör pölens ena vägg. 

Två av de yngre barnen som var i pölen först, innan de större började 

hoppa, springer iväg neråt över gården. Ett av barnen börjar ösa ur vatten 

ur pölen med en blå plastbåt medan en annan försöker fylla en vattenkanna 

med hjälp av en spade. Det smutsiga vattnet rinner längs galonvantar och via ärmar ner på barnens 

galonbyxor och overaller. En av förskolans pedagoger ställer sig vid vattenpölen, hon studerar 

barnens lek men säger ingenting. Barnen som hoppade i pölen springer strax därpå iväg till 

sandlådan. En flicka kommer gående mot vattenpölen men en gul tilltufsad pensel i handen. Hon 

ställer sig mitt i vattenpölen och böjer sig ner och doppar penseln i vattnet. Därpå går hon med 

bestämda steg mot trädet och börjar måla det. Förskolepersonalen som står bredvid uppmuntrar 

målandet genom att prata med flickan om hur fint hon målar och uppmuntrar detta kreativa initiativ. 

Andra dras mot målningsaktiviteten och börjar måla med andra föremål på trädet.    

 

Stenen vid klapperstenar 

På en sten i bortre ändan av gården under ett träd sitter ett barn. 

Barnet sitter alldeles själv med fötterna i vatten som har samlats 

i en pöl nedanför stenen. Barnet tittar ut över gården och 

stampar lite med sina stövlar i vattnet. Ett annat barn kommer 

till stenen och framför sig skjuter han en liten skottkärra. Ett 

samtal påbörjas mellan de båda barnen. Barnet på stenen sitter 

kvar och barnet med skottkärran har ställt sig bredvid skottkärran. Han viftar med armarna och 

pekar i olika riktningar och sist pekar han på vattnet och på skottkärran. Han börjar fylla skottkärran 

med vattnet från pölen med en hjälp av en spade. Barnet på stenen springer iväg men återkommer 

strax därpå med en sandform i handen. Han hjälper till att fylla skottkärran. Med förenade krafter 

balanserar de den halvfyllda skottkärran upp på klapperstenarna som gränsar till asfalten vid stenen. 
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Där tippar de skottkärran åt sidan så vattnet forsar ut ur kärran och rinner i små porlande rännilar 

tillbaka till vattenpölen. Barnen skrattar och flyttar tillbaka skottkärran och börjar på nytt att fylla 

den med vatten. 

 

5.1.2 Vad mer finns på gården? 

 

Vattenbana 

På gården finns en vattenbana. Det är en 2*1 meter lång rektangulär låda 

med golv som sluttar ner mot den innersta delen av gården. Den är byggd 

av stora plattor på utsidan och inuti är det mindre kullerstenar. Längst ner i 

banan mot nedre delen av gården finns ett hål där vatten eller annat kan 

rinna ut. Under hålet hade det samlats vatten i en pöl. I banan ligger många 

nerblåsta höstlöv vilka täpper till vattenhålet.  

  

Hemliga gångar 

På gården finns flera buskage med både höga och låga buskar och små träd. Mellan buskarna på 

vissa ställen fanns små gångar utlagda med plattor. Mellan plattorna 

syns den svarta geggiga jorden då det är mellanrum mellan plattorna 

som ligger lite slarvigt utlagt. Det inbjuder till att röra sig mellan träd 

och buskar samt att öva balans i lekar som ”inte nudda mark”. De 

sammanlänkar även den övre delen av gården med den undre. På 

marken vid buskarna ligger mycket löv och små pinnar att leka och 

bygga med. Marken är även täckt av blommor och andra kortväxta 

växter.  

 

5.1.3 Analys av observationerna 

Av de föremål som sågs användas av barnen under observationstiden kan två utav föremålen tydligt 

urskiljas som framförallt inte var skapade för barns lek. Vattenpölen och leken vid stenarna var 

platser som barnen gjort till sina egna lekställen. Som Lindstrands och Brodins teorier visar, erbjöd 

ställena möjligheter till annorlunda lek där stenen var en plats att vila på men som sedan blev en 

mötesplats för barnen att resonera och experimentera sig fram till andra lekar. Samma sak hände vid 

vattenpölen där regnvattnet togs till vara på, och barnens intresse för vattnets möjligheter syntes 

tydligt i deras lek med penslar, spadar och andra föremål samt lusten för att hoppa och leka i 

vattnet. I vattenpölen fick barnen möjlighet att använda sina olika sinnen när de lät vattnet skvätta 

och träffa ansikten och rinna ner för kläderna. Men även genom att hälla sand och gegga runt i 
25 
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vattnet fick barnen möjlighet att uppleva olika sorters sammansättningar av vatten och sand, och på 

det sättet få nya erfarenheter av hur vatten kan kännas. Att sinnena utvecklas i högre grad ute och i 

kontakt med vatten av olika slag är både Mårtenssons och Norén-Björns teori och de synliggörs 

tydligt här, hur intressant barnen tycker det är att ta, känna och uppleva olika material-

sammansättningar.  

 

Norén-Björn har även en teori om hur vattenlek på olika sätt kan väcka barns nyfikenhet att 

experimentera och lära sig om vattnets egenskaper och funktion i samhället. Att vattenlek väcker 

experimentlust ses både i de två pojkarnas lek vid stenen, när de häller vatten bland kullerstenarna 

och observerar hur det ringlar sig tillbaka, och även i vattenpölen där barnen prövar många olika 

sätt att använda vattnet på såsom att måla och hälla med olika föremål eller att använda det i andra 

lekar som konstruktionsleken i sandlådan. I sandlådan används vattnet genom att det hälls i kanalen 

och det skum som bildas av vattnet ger barnen en ny erfarenhet av hur vatten beter sig tillsammans 

med andra material och väcker lust och nyfikenhet. Att just sandlådan är ett av de redskap som ses 

användas på gården är troligtvis ingen slump då sandlådor erbjuder många möjligheter till lek. 

Sandlådan på förskolegården var även konstruerad såsom Norén-Björn beskriver som en bra 

sandlåda, där det finns många hörn och breda kanter anpassade för sandkakor eller för vuxna att 

sitta bredvid på och delta. Det fanns även mycket material till lek i sandlådan och bland annat fanns 

naturmaterial i form av stora stenar som användes av barnen i sandlådan.  

 

Barnet på stenen har hittat en plats att vara ifred på men samtidigt ha utsikt över gården och sina 

kompisar. Att kunna koppla av och återhämta sig är en viktig del av leken, vilket Grahn kunde se i 

sin studie ledde till mindre stress och större möjlighet att kunna koncentrera sig. Även de små 

gångarna genom buskar och de små gömställen som då bildas där, samt bänkar, paviljong och 

sandlådans möjlighet till enskild lek, ger barnen på gården stor möjlighet att kunna hitta en plats för 

vila. Gården har även stor potential för barn att utvecklas motoriskt i och med de stora ytorna att 

springa och cykla på. Det finns trappor och sluttningar för barn att öva grovmotorik på och på 

kullerstenarna kan de yngre barnen öva att gå i ojämn terräng. Att det finns så många olika sorters 

underlagsmaterial såsom, grus, stenar, gräs och asfalt ger ytterligare möjlighet för barnen att 

använda sina sinnen och undersöka olika materials strukturer, vilket är en av fördelarna med att 

vistas utomhus. 

 

5.1.4 Hur resonerade pedagogen? 

Pedagog A som intervjuades tycker att det är viktigt att barnen får gå ut varje dag. Genom att vara 

ute minskar risken för sjukdomar och de får röra på sig mycket mer utomhus, förklarar hon. Även 
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ljudnivån blir bättre utomhus och hon nämner även att skaderisken minskar då barnen annars kan 

börja klättra på saker som inte är gjorde för det inomhus. Hon berättar glatt att barnen verkar ha 

roligare utomhus när det regnar eftersom det finns så många fler lekmöjligheter då. Men hon 

tillägger att när det är kallt och blött är det dock svårare att vara ute då barnen fortare fryser när de 

blir blöta. Viktigast, anser pedagogen är att barnen har ordentliga kläder, vilka helst ska vara 

galonkläder eller kläder som tål regn och helst ett underställ i fleece så att barnen inte blir så 

klumpiga och orörliga.  

 

När det har regnat och det finns vattenpölar brukar barnen hälla, blanda olika material med vatten 

och hoppa i vattenpölar. Annars skiljer sig inte leken så mycket åt från de andra dagarna utan regn, 

tycker pedagogen. Om det snöar brukar personalen ta fram pulkor och stjärtlappar och åka på 

gården eller i en park i närheten. Med vattenrännan har de ännu inte lekt så mycket, berättar hon 

beklagande. Den fungerar inte riktigt som de har tänkt sig då de beställde den av arkitekterna som 

designade gården. ”Tanken var att det skulle vara någon typ av ränna som vattnet skulle rinna i, sen 

komma ut genom hålet där barnen kunde hämta vatten med hinkar.” berättar pedagogen om rännan. 

De beställde även en vattenkran vid ytterdörren som de brukar låta stå och rinna lite på sommaren 

ibland så att de kan hämta vatten till sina lekar. Den används flitigt. Hon fortsätter; ”Men det är på 

sommarhalvåret man kan låta det flöda. Det är ju så att såhär års måste vi gå in så fort de blir blöta 

och kalla”.  

 

Personalen på förskolan försöker vara aktiva i barns lekar. Det förs en diskussion om hur man ska 

jobba på gården. Dock menar pedagog A att det handlar om avvägning. ”Ibland vill man inte gå dit 

och störa i deras lekar. Gården är så pass nyrenoverad att barnen fortfarande utforskar den själva. 

De små barnen vill gärna ha uppsikt över var personalen är så då handlar det mycket om att 

samarbeta mellan avdelningarna så man hjälps åt och sprids över gården.” berättar hon. Tyvärr 

fungerar inte grindarna ordentligt på gården meddelar hon och förklara att två ur personalen alltid 

måste befinna sig vid varsin grind för att inte barn ska ha möjlighet att rymma. Det är slöseri på 

resurser och något som de vill ha återgärdat för att gården ska vara funktionell. Annars brukar det 

anordnas olika saker på gården med såpbubblor, hinderbanor och diverse lekar. En dröm skulle vara 

att gården hade tillgång till mer natur eftersom det är ”den bästa av världar då det händer så mycket 

där” uttrycker sig A. Gården är platt i terrängen och inget får lämnas kvar för då blir det stulet eller 

så får de klagomål från bostadsrätts-föreningen. ”Att kliva över saker och balansera på föremål är ju 

en utmaning som vi måste bygga upp själva för barnen” framför A. Hon avslutar med att säga att 

för att vara en innerstadsgård är hon nöjd, men önskar att det kunde finnas lite mer belysning så att 

man kan vara ute oftare och längre nu på vinterhalvåret när det är mörkt stora delar av dagen.  
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5.1.5 Sammanfattande analys av Junibacken 

Innerstadsgården har inte de bästa förutsättningarna för att vara en bra gård då de inte kan ha 

material ute på gården under kvällar och helger vilket bidrar till att barnen alltför ofta måste avsluta 

sina lekar och påbörja nya vid nästa tillfälle. Personalen utgår dock från ett förhållningssätt där 

barnet och leken är i fokus vilket då kan bidra till att höja platsidentiteten på gården. Att ha en 

positiv platsidentitet innebär att platsen är meningsfull för barnet och att barnet där kan skapa 

nyfikenhet och ha en utgångspunkt för sin kreativitet. Men Björklid skriver även om hur personerna 

gör platsen meningsfull, vilket troligtvis stämmer bäst in på denna gård. Pedagogerna förhåller sig 

avvaktande i vissa fall men ses även vara till stöd för barnens lek t.ex. när pedagogen inte aktivt 

deltog i barnens lek vid vattenpölen men ändå fanns till hands för uppmuntran och stimulerande av 

barnens aktiviteter och idéer. Pedagogen berättade att de ibland tar fram olika föremål och startar 

aktiviteter. Detta skedde inte endast dagar med nederbörd utan oberoende av väder. Handlandet 

visar att personalen är förebilder för barnen och lär dem hur material kan och ibland bör användas, 

vilket är viktigt enligt Norén-Björns teori, eftersom att de vuxna är imitations- och 

identitetsförebilder för barnet. I pedagogens uttalanden om att förskolan saknar skog och i stor mån 

vild natur, ses pedagogens förståelse för den naturliga miljöns möjligheter till motorisk utveckling. I 

bristen på natur kompensera förskolans personal med kreativt hemmagjorda hinderbanor, naturligt 

löst material som stenar eller utflykter till närbelägna parker och skogar. Barnen har inte varit 

delaktiga i utformandet av gården men personalen fick ge förslag till arkitekterna som skapade rum 

och bra möjligheter för barnen att kunna leka och använda vatten. Genom möjlighet att lära känna 

vatten i olika miljöer kan barnet få respekt för det, vilket Olvenmyr utgår från i sin teori, och 

vattenrännan och vattenkranen ger uttryck för pedagogernas kunskap om vattnets betydelse för 

barnen.  

 

Även om grindarna inte levde upp till sin funktion, utan att pedagogerna fick vakta, upplevs gården 

som en trygg och säker miljö. Genom olika material och hemliga stigar, uppfattas gården som 

spännande och lockande. Gården är någorlunda varierad då gården har gräsmatta, asfaltsgångar att 

cykla på och nivåskillnader, dock saknas tillgång till vild natur. Dessa variabler gör att gården till 

stor del är en bra gård utifrån Peterssons kriterier om hur gården bör se ut för att passa barn (se sid 

12) dock har förskolan svårigheter med att utveckla gården i samstämmighet med barnens intressen 

då förskolepersonalen inte får göra om gården hur de vill.  

 

5.2 Saltkråkan 
Saltkråkans gård avgränsas med staket och har en varierad terräng. Runtom förskolan är det asfalt 

och en asfalterad gång leder upp till grinden. På framsidan består terrängen av gräsmatta som sluttar 



ner mot förskolans andra hus som inhyser förskolans avdelning för äldre barn. Här finns ett stort 

vippande lekredskap samt två träd med rep uppspända mellan sig. På ena kortsidan av förskolan 

består underlaget av gräs samt flera redskap; en stor sandlåda med ett lekhus och mindre 

rutschkanor, bildäck placerade i olika formationer samt stockar och stubbar. Här finns även ett 

mindre förråd med sandleksaker samt ett en liten friggebod som används som vagnförråd. På 

förskolans motsatta sida finns ett litet berg som barnen får klättra på. Bredvid berget står ett förråd 

med cyklar och andra större leksaker. På förskolans baksida består terrängen av gräsmatta, ett berg 

och en skog. I skogen är terrängen kuperad och ett litet hus står i en sluttning. På baksidan finns 

även en större sandlåda med en storklätterställning och olika vippande redskap, en klätterställning 

med rutschkana samt ett skjul med en snickrad bil och hästar. 

 
5.2.1 Med vad lekte barnen och hur? 

Vid observationen hade årets första snö fallit. Det var någon plusgrad ute så det var kramsnö och 

det snöade mycket under den största delen av observationen medan det under den senare delen av 

observation hade börjat snöa mindre och temperaturen stigit något. Två avdelningar med äldre barn 

var ute på gården. Barnens ålder varierade mellan 3-5 år.  

 

Vattenpölen 

Vid kanten av sandlådan har en liten pöl bildats. Den vita snön har 

färgats brungrå av smutsiga stövlar. Ett av de yngre barnen står mitt i 

pölen och stampar försiktigt. Barnet går upp ur pölen för att sedan tvärt 

vända om och springa igenom pölen. Snösörjan skvätter och färgar den 

omkringliggande vita snön prickig. Barnet går därifrån. Strax därpå 
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kommer en pojke, som likt det första barnet ställer sig mitt i och hoppar så snömodden skvätter. 

Han går iväg efter att ha hoppat och gått igenom pölen några gånger. Kommer dock tillbaka med en 

stor gul spade i handen och börjar ösa ur det bruna vattnet ur pölen och häller det istället utanför. Ett 

till barn med spade kommer, börjar genast prata med det den andra varpå de börjar ösa i vit snö i 

pölen istället. Ett tredje barn kommer till platsen med en traktor, sätter sig på knä i snöslasket och 

börjar skyffla snö ner i vattensamlingen. En fjärde yngre kille kommer 

till platsen och sätter sig på kanten till sandlådan och studerar de äldre 

barnens lek. När de äldre barnen bryter upp skyfflingsleken tar den 

yngre pojken och drar sina galonvantar genom vattenpölen. Vantarna 

droppar av vatten och pojken gör handavtryck i den vita snön. Han 

lägger sig mitt i snöslasket och ålar sig igenom vattenslasket. Därpå 

sätter han sig på knä bredvid pölen och tittar på sin overall. Doppar sina 

vantar en gång till i pölen och går därifrån. Efter leken har pölen ändrat 

karaktär.  

 

Den leriga backen 

Fyra killar leker i skogen som finns på gården. Det är inga andra barn 

eller vuxna i närheten. De leker med varsin bil i slänten. En av killarna 

sätter sig ner och åker kana ner för den snöbetäckta slänten. Han tjuter 

av glädje och roppar på sina kamrater att göra likadant. På olika sätt 

börjar killarna ta sig ner för backen. En kille åker på rumpan med 

benen i luften. En annan lägger sig på sidan. En tar fart och kastar sig 

ner på mage. Barnen skrattar och skriker tillrop som; ”Titta på mig!”, 

”Jag gör så här”, ”kolla, kolla”. De låter leksaksbilarna åka ner för 

backen och tävlar om vilken som är snabbast. De tävlar sedan om 

bilarna eller de själva är snabbast genom att låta en kompis säga ”klara färdiga gå” och sen släppa 

bilen och springa ner för backen. Två killar börjar kasta ner bilarna för sluttningen. Tillslut kan 

killarna inte åka i slänten längre då den vita hala backen förvandlats till en lerig kletig backe som 

inte går att glida så bra på längre. Deras ytterkläder är bruna av lera och leksaksbilarna kan inte 

längre rulla i leran. De springer iväg tillsammans. 

 

Under träden 

I hörnet av gården står två små träd som har två rep uppspända mellan sig, det ena en bit över 

marken, det andra högre upp. Vid trädet ligger två bildäck lösa. Här sitter tre barn som omsorgsfullt 

bygger en snögubbe. Ett av barnen sitter på ena däcket och formar huvudet och försöker sätta dit en 
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avbruten gren som näsa. Det andra barnet sitter på marken på knä, hon bygger två fötter av två små 

snöbollar. Det tredje barnet sitter på det undre repet och 

håller i sig i det övre. Barnet har fötterna i backen och 

gungar på repet när han sitter. Barnen diskuterar hur en 

snögubbe ska se ut och hur man gör för att sätta ihop 

snögubbens huvud med snögubbens mage så att det inte ska 

trilla av. De tre barnen sitter länge kvar och bygger och 

pratar.  

 

5.2.2 Vad mer finns på gården? 

 

Däck 

På gården finns gamla bildäck av olika slag. Däcken är av olika storlek 

och bredd. De är även placerade på olika sätt och hade därför många 

olika slags användningsområden på gården. Det finns däck som är halvt 

nergrävda och placerade efter varandra så att barnen kan krypa genom 

dem som en tunnel. Dessa kan användas både till att sitta på, rutscha på 

och att ta sig igenom på olika sätt. Andra däck är halvt nedgrävda i 

marken horisontellt så att de bildar cirklar att sitta i, kliva, i eller annat 

som fantasin inbjuder 

till. På gården finns även 

lösa däck som kan rullas dit där de behövs. Dessa 

däck användes av barnen under observationen genom 

att göra mönster i snön. 

 

Det lilla huset i skogen 

I utkanten av skogen ligger ett trähus med två fönster men utan dörr, 

bara en öppning. Till huset finns ingen trappa och eftersom det ligger i 

en backe är det ganska högt att klättra in i huset. Huset ser inbjudande ut 

och ligger på undanskymd plats. Inga barn observerades här då barnen 

utan vuxna inte fick vara i skogen själva.  
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Garaget och stallet 

På baksidan av gården gick barnen tillsammans med några pedagoger 

under andra hälften av observationen. Barnen fick inte gå hit utan en 

personal. Här finns ett litet skjul som är ombyggt till garage och stall. 

En egensnickrad bil står här, samt en färgglad hopsnickrad bensinpump. 

Bilen är byggd av pallplintar och bilens två rattar är gamla 

barnvagnshjul. Bilen är stor och det finns ett framsäte och baksäte. 

Bilen har fyra riktiga hjul. Skjulets väggar består av ett staket som är 

korslagt. Högst upp på staket sitter ur en 

plywoodskiva utsågade hästhuvuden fast 

monterade med tillhörande sadel, stigbyglar och tyglar. Tyglarna är lite 

tjockare rep som sitter fast då de går igenom ett borrat hål i hästens 

mule. Stigbyglarna är gjorda av lite tunnare rep där en bit avklippt 

trädgårdsslang har trätts på. Sadeln är en hjärtformad platta som är 

fastspikad på staketet. 

 

5.2.3 Analys av observationerna 

Alla de tre observationerna som gjordes med barn i lek, visar på hur barnet använder och stärker 

sina sinnen i uteleken. Vid trädet utvecklas sinnen i kontakt med nyfallen kramsnö och pojkarna i 

slänten erfar hur en snötäckt backe kan bli en kladdig lerkana. I vattenpölen utforskar den lilla 

ålande killen vattnets egenskaper med hela sin kropp efter att först ha provat att dra sina vantar 

genom vattnet. Det kan även ses som ett experimenterande då pojken undersöker hur kläderna 

klarar av att hålla vattnet ute och hur snön ändrar färg och konsistens när den blir varm och smutsig 

av hans kroppsuppvärmda vantar.  

 

I leken vid vattenpölen används lösa föremål som gör att leken kan förändras genomgående. Detta 

stämmer in på Björklids teori om att föränderlighet utvecklar kreativitet. Pölen var föremål för 

andra lekar än pojkens ålande från början; barn sågs springa, hoppa och leka öslekar och de olika 

lekarna bidrog till pölens förändring vilket i sin tur ledde till nya förutsättningar för lek. Många 

olika leksaker användes i vattenpölsleken men även i pojkarnas lek i slänten. Leksakerna förändrade 

och utvecklade leken åt olika håll, inspirerade av miljön och kompisarnas agerande. Peterssons teori 

om att kamratskapet stärks utomhus och hur barnen själva hittar sin plats att leka på kopplas med 

lätthet till killarnas lek i slänten. De har sökt upp en plats och skapat en lek som utvecklas genom 

varandras tillrop och kreativa handlingar. När släntens egenskaper inte längre ämnar sig för lekens 

syfte, skiftar killarna lekställe men den sociala sammansättningen finns kvar.  
32 
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Den kreativa hinderbanan som däcken tillsammans med stockar och stubbar utgör, ger stora 

möjligheter för barn att utveckla sin motorik och kreativitet genom att ta sig genom banan på olika 

sätt. Barnen vid trädet visar hur leken även innehåller lugnare faser där huvudmålet är att återhämta 

sig och reflektera. Repen används till att sitta på och inte till att balansera på vilket troligtvis var den 

ursprungliga tanken med repen. Även däcket visade möjlighet till mångsidighet och används i detta 

fall som sittredskap, medan det i andra fall användes till att göra mönster i snön. Träden var i en 

relativ avskild plats på gården vilket uppmuntrar barnen till avkoppling och avskildhet precis som 

tydligt kunde observeras. Inga barn kom och störde de diskuterande barnen och de kunde 

gemensamt troligtvis komma fram till en lösning på sitt problem. Även det lilla huset i skogen kan 

ses som en plats dit barn kan söka sig för vila då det ligger undanskymt och gömt i skogen. Små 

barn får inte vara i skogen själva vilket kan ge de större barnen möjlighet att dra sig tillbaka där.  

 

Det lilla skjulet med bil och hästar som finns på baksidan visar på personalens kreativitet och 

fantasi vad gäller valet av olika material. Enligt Norén-Björns teori framstår personalen som 

förebilder för barn då de inspirerar till att använda olika material. Placeringen av bilen och hästarna 

kan diskuteras då placeringen innebär att lek endast kan ske när personal på förskolan givit tillåtelse 

att vara där. Detta kan dock försvaras med att hästarna är relativt högt upp och skulle kunna vara en 

alltför stor skaderisk för de mindre barnen om de i ett obevakat överblick själva klättrade upp. 

Norén-Björn skriver om hur redskapen inte får vara alltför säkra eftersom det kan bidra till att barn 

söker andra farligare situationer och hur placeringen av redskapet är viktigt för användningen av 

det, vilket i detta fall pedagogerna på förskolan verkat ha haft i åtanke då redskapet placerades på 

baksidan.  

 

5.2.4 Hur resonerade pedagogen? 

Pedagog B på förskolan tycker att en av de viktigaste uppgifterna i förskolan är att se till att barnen 

kommer ut. Till det finns många anledningar, dels ur hälsosynpunkt men även den motoriska leken, 

skapandet med vatten och sand, och att barnen får möjlighet att studera närmiljön. Hon anser även 

att lekarna blir barnens egna utomhus i större grad än inomhus. Pedagogen förklarar varför det är 

viktigt att vara ute i alla väder; ”Dels tycker jag att barnen ska få uppleva olika väderlekar, och vad 

man kan göra då och dels hur man kan utnyttja vädret. Få uppleva hur det känns när det till exempel 

blåser i håret eller vad som händer med löven när de virvlar i luften.” När det regnar nämner hon 

hur roligt barnen tycker det är att plaska i vattenpölar och berättar ivrigt hur de då brukar ta fram en 

vattentunna som fylls med vatten där barnen kan hämta än mer vatten till sina lekar. Om det är kallt 

är det lite svårare med så mycket vatten för barnen blir fort kalla då de är blöta och därför är kanske 
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inte alla barn ute hela förmiddagarna, förklarar hon. Det är lättare på sommaren då barnen tillåts 

springa utan kläder, men nu krävs bra ytterkläder vilket föräldrarna meddelas tidigt om.  

 

Barnen brukar leka mycket med sand och vatten. Mycket geggamojoslekar, öslekar och olika 

matlagnings lekar, klargör hon. Barnen gillar att göra soppor och blanda i naturmaterial såsom bär, 

blad och gräs och bjuda på fika i det lilla huset i skogen. På sommaren sitter de yngre barnen gärna i 

vattenpölarna i bara blöjor, berättar pedagogen och fortsätter med att de även brukar vattna 

blommor och bada i en liten bassäng som de ställer ut. Pedagogerna brukar försöka avvakta med att 

själv sätta igång lekar för de vill se vad barnen väljer för sysselsättningar på gården. Barn blir ofta 

serverade lekar och lär sig inte leka själva annars, förklarar hon. Men hon påpekar att ”barn älskar 

när man är med i leken. För dem är det lixom; wow!”. Hon berättar om hur de brukar låtsas att 

berget är ett sjörövarskepp och hur barnen sen själva kan fortsätta och utveckla leken. ”Man 

behöver inte alltid vara deltagande, men en del är små och deras fantasi är inte så utvecklad så de 

behöver hjälp på traven” klarlägger hon.  

 

Barnen har varit en inspirationskälla till gårdens utformning. Pedagogerna har fått idéer till gårdens 

vidareutveckling genom barns handlingar, men själva har barnen inte varit med och skapat sin gård. 

Pedagogen beskriver hur barnen utvecklas på så många sätt på gården då möjlighet finns för barnen 

till cykling, balansgång både i konstruerade och naturliga miljöer och hur barnen upptäcker och 

utforskar naturen då de plockar både blommor, blad och bär. Barnen klättrar i rep, träd och i bergen 

och lär sig snabbt att samarbeta och ta tur då så många barn vistas ute på gården samtidigt. ”Det är 

roligt med stor gård, här finns allt man kan önska sig” uttrycker pedagogen. Dock finns saker som 

skulle kunna förbättras. En till tunna på baksidan där de yngre barnen inte vistas lika ofta, en liten 

damm så att vattenlek kan göras tillgänglig även om det inte regnar och en vattenränna längs 

staketet, är något som pedagogen funderat över skulle kunna anordnas på gården. Hon framhåller 

hur viktigt det är att barnen får ordentlig tillgång till vatten eftersom det är sådan rolig lek och hon 

berättar engagerat om hur alla barnen mer eller mindre är inblandade i vattenlek när vattentunnan 

kommer fram på gården. ”Det borde alla förskolor ha!” avslutar hon intervjun.  

 

5.2.5 Sammanfattande analys av Saltkråkan 

Den stora gården ger förskolan stora möjligheter att erbjuda barnen platser och redskap att utveckla 

motoriska och kognitiva färdigheter. Brodin och Lindstrands teori om att utomhusmiljö ger frihet 

kan tydligt observeras på den stora gården som ger barnen tillfälle att röra på sig fritt samtidigt som 

det finns platser för barnen att återhämta sig på. Personalens förhållningssätt och inställning till 

barns kunskap och lek ger barnen möjlighet att själva utforska lekens möjligheter. Pedagogerna ger 
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barnen en knuff i rätt riktning när de inte kommer igång ordentligt och ger därmed barnen en 

imitationsmodell för hur leken kan gå till. Detta är viktigt skriver Norén-Björn, som menar att 

vuxnas möjlighet till meningsfulla aktiviteter utomhus är lika viktigt som att barnen finner 

meningsfullhet, för att inte den vuxna ska bli en passiv uppassare. Att de vuxna även intresserar sig 

och finns tillgänglig på gården ger platsen en högre platsidentitet vilket Björklid påpekar är viktigt 

för barnets utveckling och utforskande. På berget, genom pedagogernas initiativ, uppstår en 

nyfikenhet som binder barnet till platsen och bidrar till att barnet kan komma ihåg leken och 

återkomma till platsen och leken vid andra tillfällen. Pedagogen berättar även hur barnen uppskattar 

vattenlek och lek med naturliga föremål som genom gårdens utformning finns tillgänglig. Genom 

att presentera vatten och erbjuda barn vattenlek i ordnade former som vattentunna och bassäng men 

även genom möjlighet på gården till vattenpölar, bidrar förskolan med att ge barnen kännedom om 

vattnets egenskaper, något som Olvenmyr menar är en förutsättning för att barn ska kunna hantera 

vatten med respekt.  

 

Gården kan i viss mån ses vara uppdelad i rum då vissa redskap hörde samman och inbjöd till en 

viss sorts lek. Däcken och balansredskapen var på ett ställe, sandlådan med leksaker, stillheten med 

träden i ena hörnet och skogen som inbjöd till äventyr och undersökande fanns på andra ställen. 

Genom att kunna dela in gården i rum erbjuds trygghet och avskildhet vilket kan vara betydelsefullt 

när alla barnen på förskolan är ute samtidigt. Genom skog och stora ytor är gården lockande och 

spännande och rumsuppdelningen ger möjlighet till vila och variation. Gården avgränsas med staket 

och personalen finns till hands, vilket gör gården trygg och säker. Eftersom barnen har varit en 

inspirationskälla till utformningen och pedagogens tankar om gårdens möjlighet till förändring och 

förbättring ses gården som utvecklingsbar. Då vi utgår från Peterssons teori om en bra gård för barn, 

kan konstateras att gården har alla förutsättningar för att vara en bra gård. 

 

5.3 Bullerbyn 
Bullerbyns terräng varierar mellan gräsmatta, asfalterade ytor och små bergshällar. Gården avskiljs 

med staket och är indelad i tre delar. I den främre delen finns olika typer av redskap och terrängen 

består främst av asfalt. Här finns en mindre klätterställning med rutschkana samt en sandlåda som 

delvis har tak, en stor kista med olika lösa föremål, trähästar, rep mellan träd, rabatter, hopsnickrad 

bil, bänkar samt en stor terrass med hemvrå. Den stora delen av gården är delvis asfalterad men här 

finns även gräsmatta och små bergshällar som sticker upp i gräset samt träd och buskar. Här finns 

ett antal självkonstruerade redskap såsom ett tåg, en bil, olika kojor, däck i formationer samt ett 

snickarbord. Två stora förråd med cyklar och snickartillbehör samt andra leksaker finns tillgängliga 



samt en stor klätterställning med rutschkana och klätternät. På baksidan finns ett mindre lekhus 

samt olika sorters vippredskap.  

 

5.3.1 Med vad lekte barnen och hur? 

Vid observationen regnade det och blåste. I början av observationen var det duggregn medan det i 

slutet av observationen regnade kraftigt. Två grupper av barn (ca 10 stycken) var ute blandade från 

de båda avdelningarna Barnens ålder varierade mellan 1-4 år.  

 

Snickarhörnan 

På gården i ett hörn finns en snickarbod och på en pallplint 

är en gammalkabelrulle fastspikad. På rullen är det flera 

plankbitar i varierade storlekar fastspikade. Tre barn står här 

tillsammans med en vuxen och hamrar fast spikar i 

plankorna. En pojke undersöker den guldfärgade spiken 

noga innan han tar tag i hammaren och försiktigt slår till 

spiken som han håller mellan fingrarna. Efter några små 

försiktiga slag är spiken nere så mycket att den inte behöver hållas fast och barnet slår nu hårdare på 

spiken som för varje slag försvinner lite djupare in i plankbiten. Små träbitar tas fram och barnen 

börjar ivrigt spika fast dem i bordet eller bygga små kreationer. En flicka bygger en båt med höstlöv 

fastspikade som segel och när den är klar springer hon iväg med den. En liten pojke har fått en bit 

av en planka fastsatt med tving i bordet som han aktivt sågar i med en liten såg. Tvingen lossnar och 

han försöker sätta fast den igen. När det inte funkar ordentligt börjar han leka att tvingen är en 

pistol.  
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Vattenpölen 



På gården nästan vid en av avdelningarnas entré har det bildats en stor vattenpöl. Den är ca 2 meter 

lång och en meter bred. Barnen som kommer ut från avdelningen går rakt igenom vattenpölen. De 

släpar sina fötter igenom dem så att det bildas svallvågor och stänker mycket. De flesta av barnen 

siktar på pölen när de ska förbi åt ett eller annat håll. Två barn som har plockat blommor börjar 

vispa runt i pölen med blommorna. Ett yngre barn tuffar igenom pölen med små små steg, likt ett 

tåg. En förskolelärare uppfattar aktiviteten vid pölen och ställer dit hinkar av olika slag och några 

spadar att ösa med. Genast börjar barnen att ösa 

vatten i hinkar och bära till olika ställen. Ett barn 

på en cykel far genom pölen så att vattnet stänker. 

Några av barnen i pölen utropar arga ord om att 

barnet stänker på de andra. Barnet parkerar cykeln 

vid pölen och genast börjar flaket fyllas med 

vatten och jord.  

 

Klätterställningen 

På gården finns en stor klätterställning. Den består av två delar som sammanlänkas med ett 

klätternät. Den ena delen är ett litet hus någon meter över marken. Huset har tak och ett bord och hit 

upp kommer man via en stege. Klättrar man över via nätet 

kommer man till klätterställningens andra del som består i en 

liten avsats varifrån man kan ta sig ner via en rutschkana eller 

klätternät. I klätterställningen leker tre flickor i 4-årsåldern. De 

leker en rollek och är mestadels i det lilla huset och pratar. 

Ibland springer någon av tjejerna ut ur huset och åker ner för 

rutschkanan för att sedan via klätternätet klättra upp igen och 

återkomma till de andra tjejerna. Leken är tyst förutom vissa 

skratt och skrik ibland. Upp till huset har barnen hämtat olika naturmaterial som löv, kastanjer och 

pinnar. Så fort jag som observatör kommer för nära skriker barnen att jag är en sjörövare som de 

måste gömma sig för.  

 

Röret 

På gården finns många olika material. Både producerat och 

naturmaterial vilka barnen använder sig av i leken. Ett rör är 

lagt på en bänk så att nederdelen av röret är i marken. Genom 

röret stoppar barnen på en pedagogs initiativ olika föremål. 

Barnen samlar kastanjer som de låter rulla genom röret och som då rullar ut en bra bit på gården. 
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Olika föremål prövas att släppas i röret och barnen tittar hur långt på gården de rullar. Röret puttas 

sedan ner från bänken och används i annan lek. 

 

5.3.2 Vad mer finns på gården? 

 

Tåget 

På gården finns flera olika fordon byggda av plankor och 

andra spännande material. Bland annat finns det ett tåg med 

ett rött lok och en blå vagn. Tåget är placerat mitt på 

bakgården. Loket har fyra hjul gjorda av färgburkslock och 

nosen är en plåttunna som är rödmålad. På ena sidan finns en 

smal liten stege som möjliggör en väg upp till lokets tak. Inuti 

loket finns en ratt och lite knappar samt reflexer. I den blå vagnen finns sittplatser för flera barn.  

 

Hästar 

På gården finns många trähästar i olika format, utföranden och storlekar. De är placerade lite 

varstans på gården, ibland ensamma och ibland tillsammans 

med en annan häst eller annat föremål. Den här hästen står 

tillsammans med andra hästar vid lådor där barnen kan hämta 

olika leksaker och material. Hästen är stor och svartmålad och 

har på sina hovar grönvita och svarta gummistövlar. Det har 

funnits stigbyglar men de är trasiga, dock finns fortfarande 

tyglar som hänger om halsen på hästen.  

 

Rörbanan 

På väggen till ett av förråden finns en rörbana. Den är 

gjord av fyra olika bitar rör som mynnar ut i varandra. 

I det mittersta röret är ett hål uppsågat. I rören kan 

vatten hällas och forsa fram, eller andra föremål som 

passar i rören såsom stenar, kastanjer, bilar eller det som barnen själva finner intressant att pröva.  

 

5.3.3 Analys av observationerna 

På gården finns en snickarhörna där barnen tillsammans med pedagog får öva sin finmotorik. Här är 

även den vuxne en stöttning i barnets skapande eller utforskande av material. Genom att pedagogen 

finns till hands och arbetar aktivt tillsammans med barnen samt visar hur materialet ska användas 
38 
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blir pedagogen en förebild för barnen vilket tidigare diskuterats är en av Norén-Björns teorier. När 

barnet med tvingen inte fick den hjälp han behövde kunde barnets kreativitet och fantasi ge 

föremålet en ny betydelse. Mycket fantasi ses även flickorna i klätterställningen använda i sin 

rollek. Rolleken, menar Petersson, är betydelsefull då den bearbetar barns tolkningar av sin 

omvärld. Leken verkade inspireras och drivas av möjligheten till avskildhet från andra barn samt 

tillgången till naturmaterial. Båda dessa komponenter är viktiga för att leken utomhus ska fungera 

väl enligt Björklid. Norén-Björns teori om att redskap inte främst används så som de är tänkta utan 

fungerar som mötesplats observeras då flickorna inte klättrar i klätterställningen utan använder den 

till rollek. 

 

Förskolan använder sig av material som de själva hittat eller samlat ihop och gjort något nytt av. De 

kreativt byggda hästarna och det färgglada tåget är bara några av de redskap som pedagogerna 

tillsammans med barnen har byggt för att inspirera till lek. Genom att använda sig av olika material 

och variera deras användningsområden får barnet använda många sinnen i sin lek med dessa 

redskap. Reflexer speglar ljus olika under olika tider på dagen, träet upplevs olika om det är våt 

eller blöt, kallt eller varmt. Att sinnena utvecklas och används mer utomhus är en av Björklids 

teorier och vi kan även på denna förskola se hur intressant och spännande vattenpölen är. Här får, 

som tidigare diskuterats barnen pröva många av sina sinnen och som Norén-Björn skriver är det 

även här viktigt att pedagogerna ger barnen bra förutsättningar för att kunna stimulera sin lek. Att 

pedagogerna är medvetna om detta syns tydligt då de placerar ut hinkar och andra föremål så att 

barnen kan samla, ösa och hälla. Att lösa föremål stimulerar till lek verkar pedagogerna ha 

reflekterat över vilket visar sig i leken med föremål och röret; leken visar hur enkelt barnens 

kreativitet och utforskarinstinkt kan stimuleras genom enkla medel. Föremålet får en funktion 

genom hur det är placerat vilket Norén-Björn anser är oerhört viktigt. Även rören på förrådsväggen 

visar hur lösa föremål kan få en funktion genom att förändra dess placering som i detta fall ledde till 

att föremålet blev ett fast redskap.   

 

5.3.4 Hur resonerade pedagogen? 

Pedagog C anser att vara utomhus är en naturlig del i vardagen och att människans rätta element är 

utomhusmiljön. Han märker många positiva effekter av att vara utomhus, bland annat blir man 

piggare och mer uppfriskad och själv kan han känna en stark längtan efter att gå ut om han varit 

inne länge. Det är lika viktigt att vara ute i alla väder, påpekar han. Även om alla inte tycker det är 

roligt att gå ut är det pedagogens roll att det ska vara roligt och motiverande för barnen att gå ut. 

Han förklarar förskolans förhållningssätt; ”Vi tänker att vår roll som pedagog gör att vi påverkar 

barnen genom hur vi reagerar på att det regnar. Om vi är jättepositiva ’kul det regnar!’, blir det 
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roligare för barnen än om man som pedagog ojar sig, ’oj vad jobbigt det är när det regnar’. Man kan 

även försöka få med föräldrarna i detta positiva tänkande”, säger han. Även sammanhanget 

utomhus är viktigt; ”Ibland måste man gå ut för att det är för få pedagoger, men ibland har man ju 

världens plan!” förklarar han.  

 

Det är väldigt olika vad barnen leker med, framhäver pedagogen men fortsätter att barn ofta tycker 

att vatten är väldigt spännande. De brukar göra allt från att hälla vatten i hinkar och bära runt och 

blanda i små rör, till att bygga långa kanaler i sandlådan. Ibland brukar vi ta ut vattenbord och 

vattenslang för att få ännu mer vatten när barnen ändå är ordentligt klädda, beskriver han och 

fortsätter; ”Att göra en vattenvulkan är rätt coolt!”. Han förklarar att man då gräver ner en 

vattenslang i sanden och bygger ett sandberg över mynningen och sedan sätter på vattnet så det 

sprutar. Annars meddelar han att barnen just nu mest leker rollekar men att deras fantasi ständigt är 

i rörelse vilket gör det svårt att säga vad de leker mer precist. Han berättar att han inte riktigt tänkt 

på hur leken förändras utomhus när det regnar, ”kanske kan det vara så att barnen någonstans 

instinktivt, inte alla men vissa, söker skydd så att det ändå blir att de placerar sig under tak eller 

under träd eller kojor. Lixom att regnet på något sätt dämpar den allmänna kalabaliken”. Han 

fortsätter att berätta att barnen tillåts gräva i rabatter efter mask och samla olika naturmaterial de 

kan hitta på gården. De klättrar i träd, rep och på staket och leker klassiska lekar som kull, 

kurragömma, spelar fotboll m.m.  

 

För några år sedan gjordes försök i att strukturera gården i olika rum men nu har det förfallit något 

informerar pedagogen och berättar hur de byggde olika saker som sedan revs på grund av att de inte 

uppfyllde alla regler. Barnen har varit med att skapa de olika rummen och redskapen och det är av 

stor vikt anser han att gården förändras efter barnens behov och intressen. Men generellt anser han 

att det bör finnas tillgång till olika material, terräng och gärna buskar samt ställen där barn kan 

gömma sig. Förskolan försöker jobba med barnen i små grupper som möjliggör för pedagogerna att 

engagera sig i och vara lyhörda för barnens intressen. I små konstellationer kan barnen mötas lättare 

och få tillgång till olika material lättare, menar han och påpekar att det skapar en bättre vi-känsla 

när gruppernas konstellationer varieras och sociala konstruktioner bryts. På gården försöker 

pedagogerna sprida ut sig för att skapa en överblick över barnens intressen. ”Har du inte koll på vad 

barnen tycker och vad som händer i olika sociala samspel blir det svårt att jobba med dem” 

förklarar han och menar att man ibland som pedagog måste gå in i leken för att tillföra material eller 

hjälpa till att utforska eller upprätthålla en lek. Andra gånger är det bra om pedagoger håller sig på 

avstånd för att de ska få utveckla leken själva. Viktigaste poängterar han är inte hur gården ser ut, 

utan förhållningssättet till barnen; ”Det första och absolut det viktigaste som jag tror många, många 
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missar är förhållningssättet. Att hela tiden försöka vara medveten om hur jag förhåller mig till 

barnen i olika situationer. När man väl ser vad barnen gör och tänker, kan man börja planera och 

förändra utifrån deras intressen”. Avslutningsvis tillägger han att skogen är den mest inspirerande 

plats som finns för barn. Här börjar kreativiteten flöda vilket beror på det kontrollerade kaos som 

råder och möjligheter till upptäckter, tror han och avslutar intervjun med att det inte skulle vara 

samma sak om man hade en skog på gården, men kanske om man hade vissa element därifrån.  

 

5.3.5 Sammanfattande analys av Bullerbyn 

På gården kan denna rumindelning som pedagogen pratar om att de försökt uppnå till viss del 

urskiljas. Barn har varit med och skapat dessa rum och redskap vilket Peterssons teori pekar på är 

en bra förutsättning för att gården ska bli en bra gård anpassad efter barnens behov och intressen. 

Att det just är barn som är i fokus märks tydligt i pedagogens förhållningssätt då han är lyhörd för 

barns aktivitet och lek. Förhållningssättet som förskolans pedagoger diskuterar utgår från att det är 

deras ansvar att ge barnen en positiv inställning till utomhuslek oberoende väder. Genom att även 

försöka påverka föräldrarnas inställning till utomhusvistelse i dåligt väder, bidrar pedagogerna med 

att ge barnen förutsättningar för att även som vuxna vilja spendera mer tid utomhus trots väder, 

vilket Centrum för folkhälsa menar är viktigt eftersom det är i barndomen som grunden läggs för 

hur man kommer leva som vuxen. Synsättet på barn återspeglar sig även på hur förskolan väljer att 

låta barn vistas utomhus; i mindre grupper och där personalen kan engagera sig i deras lekar.  

 

Pedagogen är inte riktigt säker på om det verkligen är någon skillnad på barns lek då det regnar 

gentemot när det är fint väder. Hans kommentar att barnen ibland kunde söka skydd kan ses stämma 

då flickorna kurade ihop sig i klätterställningen och använde den som mötesplats istället för att 

klättra i även om tidigare diskuterats att klätterställningen låg avsides och flickorna använde platsen 

för att vara ifred på. Pedagogen själv verkar ha en dragningskraft både till naturen och till 

användning av vatten vilket med hans (och övrig personal på förskolans) förhållningssätt troligtvis 

kommer att smitta av sig på barnen. Genom att bygga en vulkan har pedagogen visat barnen hur en 

vulkan fungerar, vilket ger barnen erfarenhet som de kan bygga vidare sin nyfikenhet på. I 

observationen samt i intervjun syns tydligt att pedagogerna är medvetna om barnens 

experimentslust och nyfikenhet samt har kunskap om att vatten kan användas för att utforska 

samhällets och världens uppbyggnad. Barnen jobbar ofta med vatten i olika miljöer och 

pedagogerna tar fram och presenterar material som de kan jobba vidare med vilket är precis vad 

Olvenmyrs menar bör ske för att barnen ska skapa sig lärdom om vatten.  
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Gården har olika vegetationstyper och terräng i form av både sand, gräs, asfalt, bergshällar och träd. 

Detta bidrar till att barnen får använda många sinnen och uppleva naturen när de är ute. Förskolan 

med alla dess kreationer i form av egensnickrade kojor, bilar, och båtar kan anses som lockande och 

spännande för barnen. Då de icke godkända redskapen försvunnit från gården och då personalen är 

fokuserad på barnens lek är gården en säker plats fortfarande fylld med diverse redskap och lösa 

föremål för barnen att leka med. Även om gården inte är så stor utgår gestaltningen efter indelning 

av olika rum, vilket gör gården lätt att variera och förändra efter barnens intressen och idéer. Dessa 

variabler bidrar till att gården bör anses vara en bra gård för barn att vistas och utvecklas på.  

 

 

6. Diskussion 
Ingen av pedagogerna nämner läroplanens anvisningar om att barnen bör ta del av utomhusmiljön 

utan kommer med egna tankar om varför det är viktigt för barnen att gå ut. De deltagande 

pedagogerna tyckte visserligen att det var viktigt att vara ute oavsett väder, men de gav olika 

förklaringar till varför, bland annat att det var bra för hälsan, barns självständiga lek och att barnen 

skulle få möjlighet uppleva olika väder.  Två viktiga anledningar som pedagogerna nämner är att 

barnen oftast har roligare utomhus när det regnar och att människan har en drift och lust att gå ut. 

Att pedagogerna utgår från barnens behov är betydelsefullt eftersom de då är mer benägna att agera 

utifrån barnens intressen. Detta syntes i pedagogernas uttalade förhållningssätt till barn och 

utomhusvistelse vilket bidar till att även den mindre gården får hög platsidentitet och kan nyttjas 

kreativt av barnen. Pedagogernas olika synsätt och argument för att gå ut anser jag visar på att det 

finns många anledningar till att människan bör vistas utomhus, förutom de teorier som denna studie 

utgår från.  

 

Förskolornas gårdar skiljer sig åt på flera sätt; storleken, vegetationen och vilka redskap som finns 

tillgängliga. Trots denna variation är alla förskolors barn ute på gården under en del av dagen 

oavsett väder och på alla gårdarna observerades möjlighet till både avkoppling och lek. Det 

gemensamma på förskolegårdarna var barns dragning till vattenpölarna och hur barnen där 

hoppade, öste och undersökte vattnet. Utifrån intervjuerna tolkar jag att pedagogerna ser vatten som 

en kreativ sysselsättning för barnen då de, även om det inte regnar, låter barnen undersöka detta 

element på olika sätt. Vad som även var intressant var hur redskap alltid användes tillsammans med 

lösa föremål. Redskapen verkar inte ha någon funktion utan de lösa föremålens närvaro vilket jag 

tolkar som att föremålen egentligen är den viktigaste faktorn för att gården ska användas kreativt av 

barnen. Om dessa föremål bör vara av naturmaterial eller producerat material anser jag beror på vad 

föremålet ska användas till. I vattenlek användes ofta färdigproducerat material som hinkar eller 



43 
 

formar medan naturmaterial användes i rollekar. En tanke är att typen av föremål som finns på 

gården bestämmer typen av lek som kan uppstå bland barnen.  

 

Gårdarna skiljer sig även i hur de är planerade. Barns deltagande i planeringen går från att de varit 

med själva och konstruerat sin gård till att pedagogerna utgår från sina tankar om vad de vill göra 

tillsammans med barnen. Pedagogen på förskolan där personalen kommit med förslag ansåg att 

barnen var nyfikna och utforskade gården själva och endast behövde en vuxen för att känna sig 

trygg i den nya miljön. På de andra förskolorna verkade pedagogerna vara mer aktiva i barns lek 

även om de höll sig på avstånd vissa gånger för att se hur leken utvecklades av sig själv. Då dessa 

gårdar var större och innehöll fler redskap och mer varierad terräng, kan barnen möjligtvis stå 

rådvilla till de många alternativ till lek som gårdarna erbjöd och därför behöva hjälp av en vuxen att 

komma igång. Även om barn alltid är i fokus kan det således diskuteras om barns mer aktiva 

deltagande i utformningen gör barnen mer intresserade av att leka med redskapen. 

 

6.1 Slutsats 
Terrängen på gårdarna varierar från att innehålla mest asfalt till att ha en mindre skog att tillgå. Alla 

förskolorna hade fördjupningar i asfalten som möjliggjorde att vattenpölar bildades spontant. Dessa 

vattenpölar användes av barnen på olika sätt tillsammans med lösa föremål som fanns att tillgå på 

gårdarna. Terrängen visades i denna studie oftast ge möjlighet för barn till avskildhet och 

utforskning. Den var inte på någon av förskolorna tillrättalagd för att användas enbart för lek i 

nederbörd men var inte ett hinder för att lek i regn eller snö skulle kunna ske. På Saltkråkan 

utgjorde en sluttning en bra möjlighet för barns lek i snö och på Junibacken bildade klapperstenar 

ett utmärkt tillfälle för barnen att utforska vattnets rörelse på. I Bullerbyn utgjorde terrängen inte 

någon utgångspunkt för lek utan där var redskapen lekens utgångspunkt.  

  

Redskap fanns på alla gårdar men de flesta var inte gjorda speciellt för att användas i nederbörd. 

Gemensamt i alla lekar med redskap var att lösa föremål förekom. I Junibacken var redskapen 

färdigproducerade redskap som förskolan i vissa fall specialbeställt. Endast ett av de redskap som 

studerades var konstruerat för lek med vatten och då inte med fokus på nederbörd. På Saltkråkans 

gård fanns flera redskap som var inköpta eller hade utformats av pedagogerna själva. På dessa 

observerades ingen lek, men det fanns inga hinder i utformningen för att de skulle användas i 

nederbörd. Bullerbyns redskap var framförallt designade och konstruerade av pedagoger 

tillsammans med barn. De byggda föremålen var anpassade efter barnens lek och inte efter 

väderleken. Därför dras slutsatsen att de kan användas även om det regnar eller snöar. På denna 

gård användes en klätterställning som skydd för regn och möjlighet till avskildhet. 
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Leksaker användes i alla lekar på gården i alla förskolor. Både naturliga föremål och 

massproducerade leksaker användes. De massproducerade leksakerna såsom hinkar, sandformar 

och andra föremål som kan fyllas används vid lek med vatten som bildats i vattenpölar. Även 

leksaksbilar och andra fordon av plast samt cyklar sågs användas av barnen. Naturliga föremål 

användes framförallt i rollekar som tog plats i utomhuslek vid nederbörd, dessa var löv, pinnar, 

blommar och liknande. I vissa fall användes dessa föremål i konstruktionslek och lek i vattenpöl.  

 

Synsättet som förskolorna förmedlar innebär att de vuxna är lyhörda för barns lek och hjälper 

barnen att starta lekar om detta behövs. Förskolelärarna syntes inte anordna speciella aktiviteter då 

det var nederbörd. Dock uttryckte samtliga pedagoger som intervjuades att de ibland ordnar lekar 

och aktiviteter om det regnar eller snöar. Alla pedagoger ansåg att det kalla vädret tillsammans med 

väta inte var optimalt för att barnen då lätt börjar frysa. Därför anordnas fler aktiviteter under 

sommarhalvåret.  

 

Studien kan användas som inspirationskälla för förskolor som ämnar utveckla sin gård för att kunna 

användas bättre i nederbörd. Observationerna visar exempel på hur man kan utforma sin gård och 

använda material på ett kreativt sätt och intervjuerna visar hur ett tydligt förhållningssätt kan bidra 

till att ge gården den lockelse som behövs för att barnens nyfikenhet och lek ska infinna sig.  

 

6.2 Vilka frågor väcker studien, vidare forskning 
Studien väcker frågor om vad det är som gör att barns lek varierar. I studien har vädrets påverkan 

studerats men fortsatta studier på barns utelek skulle vara av intresse. En jämförande studie mellan 

hur gården används i regn respektive soligt väder skulle kunna ge en mer omfattande bild av om 

barns lek förändras, pedagogers aktivitet samt om utformningen har någon betydelse. Att undersöka 

om gårdens utformning är betydelsefull är av intresse då detta ämne ofta diskuteras bland 

pedagoger. I min studie kunde urskiljas att förhållningssättet och lösa föremål verkar vara de mest 

betydelsefulla verktygen för att få igång och utveckla lek. Om fler studier verifierar detta kunde 

förskolors kostsamma förändringar av gården förhindras och tid och pengar läggas på pedagogers 

vidareutveckling av förhållningssätt och val av lösa föremål som bör finnas på gården.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Brev till förskolan 

 
 

Hej! 

Jag heter Jessica Hagström och studerar lärarprogrammet på Södertörns högskola. Jag skriver just 

nu mitt examensarbete som kommer handa om förskolegårdars utomhusmiljö. Det är tre olika 

förskolor som deltar i denna studie.  

 

Jag har haft kontakt med er via telefon och kommit överrens om att få observera er förskolegård i 

regnväder en gång utan att barn finns närvarnade och då fotografera gården, samt en gång när barn 

är närvarande för att observera med vad barnen väljer att leka med. Jag har även bett om att få 

genomföra en intervju. Denna intervju kommer att spelas in med diktafon för att lättare kunna 

användas korrekt i arbetet, jag hoppas att det inte är något problem. 

 

Som vid all forskning vill jag poängtera att deltagandet är frivilligt och att ni kan avbryta samarbetet 

när ni vill. Inga namn på personer eller förskolor kommer att publiceras. I och med foton kan 

gården komma att kännas igen, men diskretion utlovas. Vid intresse är det självklart möjligt att få 

en kopia på den färdiga uppsatsen. 

 

Om ni har frågor eller synpunkter är det bara att ta kontakt med mig 

 

Jessica Hagström 

xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxx@hotmail.com 
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Bilaga 2: Observationsguide 1 

Observationsguide för terräng, redskap, föremål 
Terräng  

Här kan jag öva motorik även när det regnar 

 

 

 

 

 

Här kan jag springa och ta ut min energi 

 

 

 

 

 

 

Här kan jag koppla av eller gömma mig från regn 

 

 

 

 

 

Fasta redskap 

Här kan jag öva motorik 

 

 

 

 

 

Här kan jag springa och ta ut min energi 
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Här kan jag koppla av eller gömma mig om det regnar 

 

 

 

 

 

 

Föremål att leka med 

Det här utvecklar min nyfikenhet att experimentera och fantisera 

 

 

 

 

 

 

Det här övar min motorik 

 

 

 

 

 

 

Det här hjälper oss att leka rollekar 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

Bilaga 3: Observationsguide 2 

Observationsguide av plats och barn: 
 

Beskriv platsen (hänvisa till första observation) 

 

 

 

Vad verkar locka barn till platsen? 

 

 

 

 

Vad gör barnet först? 

 

 

 

 

Hur använder de redskapet eller saken? 

 

 

 

 

Hur kreativ är barnet?  1 2 3 4 5 

Varför/ varför inte? Motivera? 

 

 

 

 

Vilken typ av lek är det? Motorik/balans/spring/rörelse/social-rollspel/avkoppling-

återhämtning/koncentration/experiment? 
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Bilaga 4: Intervjuguide 

Intervjuguide  

 Vad heter du?  
 Och vad har du för yrke? 

 

 Hur länge har du jobbat inom förskola?  
 Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

 

 Hur många avdelningar finns det?  
 Hur många barn är det på förskolan? 

 

 Tycker du att det är viktigt att gå ut?  

 Varför/varför inte? 

 

 Tycker du att det är viktigt att barn är ute i alla väder? 
 

 Går ni ute när det regnar eller snöar?  
 Varför/Varför inte? 

 

 När får barnen gå ut?  
 Får de välja själva eller har ni speciella tider/dagar? 

 

 Brukar alla avdelningar vara ute på gården samtidigt?  
 Hur ofta/varför inte? 
 

 Brukar personalen på förskolan engagera sig i eller starta lekar tillsammans med barnen? 
 

 Vad brukar barnen leka med när det regnar?  
 

 Tycker du att gården fungerar att vara på fast det är dåligt väder så som regn, kyligt eller 

rått?  
 Vad skulle kunna bli bättre/vad skulle du vilja förändra? 
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 Brukar ni göra något särskilt utomhus med barnen när det är nederbörd? 
 

 Skiljer sig aktiviteter åt beroende på vilken årstid det är? 
 Beskriv vad ni burkar göra på de olika årstiderna. 
 

 Trivs du med att vara ute på gården när det regnar eller snöar?  
 

 Har ni planerat gårdens utformning och hur har ni tänkt kring gårdens uppbyggnad och 

funktion? 
 

 Vilket tips skulle du ge till andra förskolor när det gäller utelek i regn eller annan 

nederbörd? 
 

 Finns det något annat du skulle vilja ta upp? 
 

 
Då får jag tacka för att du tog dig tid att svara på mina frågor  
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