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Sammanfattning  
 

Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur 
barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar 
krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande 
befolkning. Utvecklingen i planeringen av barns utemiljöer går mot förskolegårdar i slitstarka 
material som gummiasfalt, plast och betong för att tåla stora barngrupper på liten yta. Genom 
individuella samtalspromenader med åtta barn i åldrarna fyra till sex år visade barnen upp och 
berättade om olika platser på sin förskolegård. Barnen fick även ta kort på platserna med 
kameran på en telefon. Studiens teoretiska ramverk utgår från ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Studiens teoretiska begrepp är barns perspektiv och barns aktörskap, samt 
platsskapande, platsidentitet, barns platser, och handlingserbjudanden. Studien visar att 
platser som upplevs negativa av barnen är de lekställen som inte erbjuder variation i sitt 
användningsområde, platser som inte erbjuder utmaningar och där det finns för många regler 
kring platsen. Ytor av asfalt, gummiasfalt och konstgräs upplevs också som negativa, dessa 
anses värdelösa som inte går att använda till något. Positiva platser är de ställen man kan leka 
flera på samtidigt och som har en öppen karaktär som bjuder in till att barnen själva kan 
bestämma hur man vill använda platsen. Platser där det går att finna naturliga och lösa 
material upplevs också som positiva. Om barnen själva fick bestämma gårdens utseende 
skulle det finnas mer naturliga inslag på förskolegården.  

 

Nyckelord: Förskolebarn, Förskolegård, Samtalspromenad, Socialkonstruktivism, Barns 
perspektiv, Barns aktörskap.  
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Gropen finns för att någon tog bort massa grus där 
förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen 
och man kan vara där och leka.  
 
Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man 
behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. 
 
Några kör hopptävling, några rullar, vi leker 
rådjursfamilj. Dom vuxna tjurar uppe på kanten. 
 
- Varför spelar ni inte fotboll eller gungar? Ropar  
   dom.  
 
Rolf tar fram en boll och kör några larviga trix. 
 
- För vi vill inte! Ropar vi. 
 
Så enkelt är det. 
 
 
Bara gropen behövs. 
 
 
 
 
 
 
Ur Gropen, av Emma AdBåge  
Vinnare av Augustpriset 2018 
Årets svenska barn-och ungdomsbok. 
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1. Inledning  
 
Tidigt i min utbildning blev jag särskilt intresserad av rumsliga dimensioner i barns 
vardagsliv, speciellt barns egna perspektiv på platser i sin närmiljö. De främsta minnena jag 
har från min egen barndom härleds nämligen starkt till olika platser. Många av dessa platser 
låg på min förskolegård. Gården var stor och erbjöd ett varierat utbud av lekställen. Där fanns 
en lummig skogsbacke med träd, stenar och andra natursköna små platser, en liten 
klätterställning, flera sandlådor, en stor gräsmatta och rabatter med blommor. Vi gjorde ibland 
små utflykter till en närliggande skog, men annars tog leken alltid plats på vår egen 
förskolegård. Där fanns ju allt man ville ha.  
 
Jag är uppväxt i en av Sveriges snabbast växande kommuner, en Stockholmsförort med tio 
delområden med över 70 000 invånare. På kommunens hemsida framkommer att 
befolkningen i kommunen förväntas stiga ytterligare med över 12 000 personer de närmaste 
tio åren.  På grund av kommunens närhet till Stockholms innerstad är den ett populärt område 
för unga yrkesverksamma barnfamiljer att flytta till, vilket betyder att det utöver mer bostäder 
också kommer behövas fler förskoleplatser i ett redan hårt exploaterat område. När fler 
människor ska samsas på samma yta i växande städer och kommuner verkar det gälla att 
utnyttja just barns ytor väl; förskolegårdarna blir allt mindre och på flera håll i Sverige 
planeras förskolor på hustak, i Malmö och Göteborg finns redan flera. I en artikel i Uppsala 
Nya Tidning är Susan Paget, universitetslektor inom landskapsarkitektur på SLU i Uppsala, 
kritisk till att förskolor flyttar upp på taken till följd av tomtbrist. Hon menar att barnen 
avskärmas från omvärlden och att det är svårt att få till en bra förskolegård på ett tak sett till 
både storlek och utbud. Små förskolegårdar har inverkan på barns rörlighet, Paget menar att 
små förskolegårdar rent generellt kan få påverkan på barns hälsotillstånd då gårdarna är så 
små att barnen aldrig hinner få upp andningen (unt.se, 2018-11-06).  
 
Jag ser hur förskolor i urbana områden, däribland min hemkommun, står inför ett antal 
utmaningar där platsbristen i snabbt växande tätbebyggda områden har blivit ett faktiskt hot 
mot barns lekytor. Jag tänker tillbaka på min gamla förskolegårds varierade utbud, och undrar 
om sådana förskolegårdar tillhör ett avslutat kapitel. Som vuxna har vi en större rörelsefrihet 
där vi fritt kan röra oss mellan olika miljöer och få den stimulans vi behöver. Yngre barn lever 
i en helt annan verklighet där barn delvis är hänvisade till de platser vi vuxna erbjuder dem. 
Större delen av dagen tillbringar det yngre barnet på förskolan, varav många timmar utomhus. 
Fler och fler barn lever idag sina liv på dessa mindre förskolegårdar som ofta är asfalterade 
för att tåla hårt slitage, utan naturliga inslag. En planerad och bebyggd utemiljö utifrån vuxnas 
föreställningar om barn och barns behov.  
 
Det finns en del forskning på barns utemiljö i skola och förskola, men jag anser att det i 
nuläget behövs mer kunskap utifrån barns perspektiv om hur barn använder och upplever just 
små förskolegårdar med begränsade möjligheter till varierat utbud. Vad gör barn på små 
förskolegårdar? Hur använder de det utbud som finns? Vad är roligt respektive tråkigt? För att 
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vi vuxna ska kunna tackla utmaningen med framtidens allt mer komprimerade förskolegårdar 
behöver vi ta del av barns egna perspektiv på hur verkligheten ser ut på en av Sveriges mindre 
förskolegårdar. Hur ska vi kunna tillgodose barns behov av lek, kreativitet och utmaning på 
mindre förskolegårdar, och vad behöver i så fall finnas där? Min studie syftar till att 
undersöka just detta.  
 

2. Bakgrund  
 
Boverket belyser i rapporten ”Gör plats för barn och unga!” utemiljöns betydelse för barns 
hälsa, välmående och utveckling (Boverket 2015). Ur ett historiskt perspektiv ser man hur 
barns rörelsefrihet minskar drastiskt till följd av ökad trafik och gör att barn inte längre går 
eller cyklar till skola eller förskola på samma sätt som förr, och när städer och tätorter förtätas 
försvinner ofta friytor för barn att leka på, t.ex. lekplatser och parker till förmån för 
byggnation av olika slag (Boverket 2015, s. 22). I takt med denna utveckling blir därför skol-
och förskolegårdens betydelse allt viktigare för barn, då gårdarna blir de enda friytor som 
barn kan utnyttja i vardagen. Fysisk aktivitet utomhus ger goda effekter på barn i form av 
kondition, hjärt-och kärlhälsa, immunförsvar och muskelstyrka, skriver Boverket, men för det 
krävs rymliga ytor där barn både kan få upp farten och stanna tvärt (ibid, s. 19). Boverkets 
rapport lyfter fram hur utomhusleken också bidrar till mentalt välbefinnande genom 
stressreducering, återhämtning och uppbyggnaden av olika exekutiva funktioner (ibid, s. 20).  
 
Boverket betonar särskilt hur viktiga just utomhusaktiviteter är för barn och hänvisar till 
forskning som visar att svenska förskolor där barn kan leka mycket utomhus på rymliga och 
gröna gårdar har barnen bättre nattsömn, större välbefinnande, godare viktkontroll och 
koncentrationsförmåga (Boverket 2015, s. 20). Begränsade möjligheter att röra på sig i sin 
närmiljö ökar alltså risken för försämrad hälsa och kan påverka barns välbefinnande negativt 
(ibid, s. 16). Friytan är nödvändig för en god livsmiljö hos barn och möjliggör både lek, fysisk 
aktivitet, sociala mötesplatser och kreativitet. I Boverkets första nationella kartläggning av 
barns utemiljö i Sverige framkommer det att barns skolgårdar krymper, där ytan per elev 
minskat med nästan fyra kvadratmeter på bara tre år (svt.se, 2018-05-24). I Boverkets rapport 
(2015) lyfter de fram de bakomliggande faktorerna till varför barns skolgårdar krymper. Den 
växande befolkningen i kombination med bostadsbrist och samhällets krav på effektivt 
utnyttjande av mark gör att konkurrensen om marken ökar. Växande barnkullar gör att skolor 
och förskolor byggs i större enheter, och det blir svårt att få plats med friytor i redan 
bebyggda områden. Befintliga skolor och förskolor byggs också ofta ut på den existerande 
skolgården, vilket gör att utemiljön krymper även hos de skolor och förskolor som från början 
har goda friytor. Lekytan för förskolebarn krymper också, skriver Jessica Ritzén i en artikel i 
Dagens Nyheter (dn.se, 2018-01-09) där så kallade utsläppsgårdar och små stängslade 
gårdsytor har blivit norm i nya täta stadsdelar. Stockholmshistorikern Helena Friman menar i 
artikeln att detta är ännu ett exempel på hur lite barn är värda, där hon ser att till och med bilar 
har rätt till större friyta än barn. Förskolor i tätbebyggda stadsdelar får hålla till godo med de 
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ytor som blir över när bostadsområden byggs och expanderar skriver Elisabeth Edsjö och 
Helena Friman från Barns utemiljö i staden (BUMS), samt Clarissa Kugelberg och Karin 
Schibbye från arbetsgruppen för en levande utemiljö för barn, i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet (svd.se, 2018-08-10). De ser hur utvecklingen går från ordentliga förskolegårdar 
till minimala fickparker, utsläppsgårdar eller trånga mörka bostadsgårdar. Detta är en oroande 
trend i och med att vistelsetiden på förskolan dessutom ökar, och att förskolan idag är en stor 
del av barns livsmiljö, menar de. För att stoppa denna negativa trend att barns livsmiljöer blir 
mer och mer förhandlingsbara kräver de bindande riktlinjer för att barns intresse ska kunna 
hävdas i dagens planeringssituation. Även FN:s Barnkonvention kan läggas till i diskussionen 
om barns lekytor, här i konventionens artikel 31; barns rätt till lek, vila och fritid (UN 
Convention on the Rights of the Child, 1989). I artikel 31 står det att barnet har rätt till vila 
och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Enligt Barnkonventionens artikel 
31 ska också konventionsstaterna uppmuntra tillhandahållandet av lämplig rekreations-och 
fritidsverksamhet (Barnkonventionen).  
 
Boverket betonar här den kommunala, offentliga planeringen samt skola som viktiga åtgärder 
för att förverkliga artikelns intentioner där dessa bör prioritera att skapa miljöer som främjar 
barns välbefinnande (Boverket 2015, s. 35). Forskaren Fredrika Mårtensson menar att det 
under den intensiva daghems- utbyggnaden på 1970 och 1980-talen fanns flera riktlinjer för 
förskoleytornas storlek och utformning både för inom- och utomhusmiljö. Om förskolor 
skulle byggas i anslutning till t.ex. en skola eller bostadsblock skulle planeringen garantera 
utrymme för aktiviteter som ansågs viktiga för barns utveckling inom olika 
”aktivitetsområden”: sandlek, rörelselek, bygglek, vattenlek, trädgårdsskötsel och djurskötsel 
(Mårtensson 2005, s. 21). Idag finns inte några detaljerade riktlinjer för förskolors utemiljö, 
menar Mårtensson. Den enda lagstiftning som uttalat ställer krav på att det ska finnas 
tillräckligt stor friyta för lämplig lek och utevistelse vid förskolor, är plan-och bygglagen 
(Boverket 2015, s. 33). Plan-och bygglagen sätter ramar för hur planeringen och bebyggelsen 
får ske inom kommunen, där markens lämplighet för ändamålet också prövas (ibid, 36). I 
Plan- och bygglagen 8 kap. 9 § andra stycket, står att ”tomter som ska bebyggas med 
byggnadsverk som innehåller (...) lokaler för fritidshem, förskola eller skola, ska det på 
tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse” (Boverket 2015, s. 36). Vidare står det i läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2011) 
att barn på förskolan ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, att verksamheten 
ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Det tilläggs också att utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 
andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (ibid, s. 5). 
 
Boverkets allmänna råd för friyta vid förskola rekommenderar att friytan bör vara så rymlig 
att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. De rekommenderar också att friytan bör kännetecknas av goda sol- 
och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet (Boverket 2015, s. 51). 
Boverket skriver vidare att ett rimligt dimensionerande mått utifrån antalet barn kan vara 40 
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m2 friyta per barn i förskolan. Boverket refererar till forskning som visar att den totala 
storleken på friytan på en förskolegård helst bör överstiga 3000 kvm. Defintionen av en ”liten 
yta” i denna studie baseras alltså på Boverkets rekommendation, där alla ytor som understiger 
3000 kvm i denna studie betraktas som en mindre yta. Oavsett antal barn kan en gård som är 
mindre göra att en barngrupp får svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som 
tillgodoser deras behov (Mårtensson mfl.  2009, i Boverket 2015). Anna Lenninger och Titti 
Olsson skriver i sin bok ”Lek äger rum” att om utomhusmiljön ska vara bra för barn måste 
man bli mer medveten om hur barnen faktiskt använder utemiljöer och vad det är för 
kvaliteter som gör miljön intressant för dem (Lenninger & Olsson 2006, s. 16).  
 
 

3. Syfte  
 
 

Ambitionen med denna studie är därför att genom samtalspromenader med barn bidra med 
barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö. 
 
 

   3.1 Frågeställningar 
 

• Hur upplever barnen förskolegårdens miljö och utbud?  
• Vilka platser på förskolegården uppger barnen att de är på och vad gör de på dessa 

platser?  
• Hur skulle förskolegården se ut om barnen själva fick bestämma? 

 

4. Forskningsöversikt 
	
 

Halldén (2003) menar att för att skapa en förståelse för vad det innebär att vara barn i vår tid, 
behöver man studera på vilka platser barn finns och hur dessa platser är utformade. Halldén 
lyfter fram förskolan som platsen för den moderna barndomen; en betydande arena i barns liv 
(Halldén 2003, s. 15). Litteraturen från de olika forskningsfält jag valt ut till denna studie 
erbjuder olika perspektiv på hur man kan förstå just förskolegården och dess betydelse för 
barn, men även det dynamiska förhållandet mellan barn och barns vardagliga närmiljö, de 
villkor och strukturer som barns närmiljöer präglas av och hur barn uppfattar och 
omförhandlar dessa. Litteraturen presenteras utifrån sex teman som grundar sig i fyra 
forskningsfält; Miljöpsykologi, Semiotik, Pedagogik, och Sociala geografier. Nedan följer en 
kort presentation av varje tema i relation till dess forskningsfält och relevans för denna studie. 
Temana, 4.1 Samspelet mellan barn och förskolegårdens landskap, 4.2 Planerade lekställen 
kontra naturlig miljö på förskolegården samt 4.5 Det meningsfulla bandet mellan barn och 
plats, utgår från det miljöpsykologiska forskningsfältet vilket handlar om hur människor 
påverkar miljön och hur den fysiska omgivningen påverkar människor. Dessa tre 
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avhandlingar är relevanta för denna studie då de på olika sätt bidrar till en förståelse för hur 
närmiljöns och platsers utformning påverkar barns lek, aktiviteter och samspel, och vilka 
kvaliteter i barns närmiljö barn uppskattar och vad som bör finnas för att bidra till deras 
utveckling. I Temat 4.3 Utemiljöns symboliska laddning har jag valt litteratur som utgår från 
det barndomssociologiska fältet men som också tar utgångspunkt i det semiotiska 
forskningsfältet, vilket i denna forskning syftar till att belysa hur fysiska miljöns utformning 
bär på olika budskap som barn tar in och påverkas av. Jag anser att denna litteratur erbjuder 
min studie en intressant vinkel på hur man kan förstå förskolegårdens samspel med de barn 
som vistas där varje dag, som ofta är en miljö planerad och skapad av vuxna för barn. 
Litteraturen i temat 4.4 Möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö, härstammar 
från det pedagogiska forskningsfältet och erbjuder ett intressant bidrag till min studie sett till 
hur man kan förstå relationen mellan barn och de olika fysiska redskap som finns i 
förskolemiljön i förhållande till vilket handlingsutrymme den fysiska utformningen erbjuder 
barnen, och hur barnen i sin tur tolkar och omtolkar redskapens olika handlingserbjudanden. I 
temat 4.6 Barn som medskapare av platser har jag valt litteratur från det socialgeografiska 
forskningsfältet vilket är relevant för min studie sett till hur platser för barn inom samhällets 
olika institutioner präglas av specifika strukturer och bestämda förhållningsregler som barn 
inte alltid accepterar, vilket i denna studie bidrar till kunskap om hur barn skapar mening på 
andra platser än de vuxna planerat.  
 

4.1 Samspelet mellan barn och förskolegårdens landskap 
 
Fredrika Mårtensson (2005) undersöker i sin avhandling den fysiska miljöns betydelse för 
barns utelek på förskolegårdar, sett till vilka egenskaper i utemiljön som mest triggar kreativ 
lek. Mårtensson framför utifrån sin egen forskning några kriterier för en god utomhusmiljö för 
lek; tillräckligt med yta, kuperad terräng, vegetation och buskar vilket inspirerar leken, 
områden med vegetation, öppna ytor, gräsmattor och miljöer med lekredskap bör hänga ihop 
istället för att vara avgränsade från varandra. (Mårtensson i Selin 2007, s. 9). Mårtensson ser 
hur förskolegårdens möjlighet att vara ett frirum för yngre barn har samband med 
förskolegårdens storlek, karaktär och utformning. Barnen tar tillvara på omgivningens olika 
karaktärer och nyanser, där utomhuslekens fysiska rörelseinriktning leder till oförutsägbara 
händelser och förlopp både barn emellan och mellan barnen och den fysiska miljön 
(Mårtensson 2005, s. 109), och här menar Mårtensson, har naturmark på förskolegårdar en 
särskilt betydelsefull funktion då den inte har förutbestämda användningsområden eller 
händelsekedjor (Mårtensson 2005, s. 125). Barnen upptäcker och prövar dess betydelse och 
funktion tillsammans under lekens förlopp, och detta möjliggör att barn blir medskapare till 
förskolegårdens olika platser. Hon ser vidare att designade lekredskap i jämförelse med natur 
och vegetation kan leda till mer förutbestämda föreställningar hos barnen kring hur lekstället 
skall användas. Mårtensson menar att sådana typer av platser sällan bjuder in barnen till att 
göra egna val, och det uppstår sällan vidlyftig lek och förhöjd stämning med utvecklat 
lekförlopp. Det är också lätt att det blir lek med en symbolisk tydlighet knuten till 
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lekredskapens utformning, där barnens lek lätt styrs av ledarskap och förutbestämda 
föreställningar om hur olika funktioner ska användas (Mårtensson 2005, s. 124). Mårtensson 
ser hur naturmarkskaraktären är en bra utgångspunkt om man vill skapa en lekmiljö på en 
förskolegård, då den besitter en mångtydig möjlighetskaraktär på den fysiska miljön, vilket 
Mårtensson menar underlättar för barn att bli medskapare till de platser där de leker 
(Mårtensson 2005, s. 127). Den ger barn möjlighet till rolig lek som blir allt viktigare i de 
avgränsade utomhusmiljöer barn inbjuds att vistas på. 
 

4.2 Planerade lekställen kontra naturlig miljö på förskolegården 
 
Patrik Grahn undersöker i sin studie ”Ute på dagis” (1997) sambanden mellan barns 
utemiljöer och barns utveckling och aktiviteter i relation till lek och kreativitet, motorik samt 
koncentration och hälsa. Grahn menar att utomhusmiljön ofta erbjuder barn fler möjligheter 
än vad inomhusmiljön gör, då utemiljön uppfyller barns behov av sinnlig stimulans genom 
väder, vind, sol, växter och natur. Grahn menar att utöver det egna hemmet är förskolan den 
främsta miljö som barn under flera års tid får möjlighet att utforska i detalj. Vad barnet möter 
i denna miljö har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling (Grahn 1997, s. 9). Grahn 
refererar i sin studie till forskning som visar att skolgårdar som innehåller naturinslag 
stimulerar till fler lekaktiviteter hos barn (Lindholm i Grahn 1997, s. 6). Grahn menar att 
naturen är en miljö som inte är fylld av vuxnas budskap om dess syfte och 
användningsområde, utan bjuder in barnen att använda sin egen fantasi där barnen kan skapa 
sina egna platser. Grahn menar att barn gillar just sådana platser då platsernas funktion inte är 
bestämd och är öppna att användas på många olika sätt. Grahn resonerar vidare hur den 
fysiska miljön runt barnet kan bidra till en positiv utveckling genom att den är utformad på ett 
sätt som underlättar socialt samspel, inbjuder till upptäcktsfärd och kan fungera som en aktiv 
part i leken. Förskolans utemiljö kan uppmuntra barnet att använda och utveckla olika 
förmågor (Grahn 1997, s. 8). Utemiljön kan dock också vara utvecklingshämmande för barn 
menar Grahn då den kan försvåra lekar i grupp eller hämmar upptäckarglädje när det på 
förskolegården inte finns något att upptäcka (Grahn 1997, s. 8.). Grahn jämför två olika 
förskolor vars utemiljöer skiljer sig åt. Den ena förskolan ligger insprängd i en bostadsgård, i 
bottenvåningen på ett husblock i en tätbebyggd stadsdel. Gården består mestadels av byggd 
miljö med väldigt lite natur och grönt. Den andra förskolan ligger i utkanten av en 
herrgårdsmiljö där gården består av en uppvuxen trädgård och övergår i en skogsliknande 
miljö. Grahn ser hur miljön påverkar det som sker på gården då miljön fungerar som en 
inspirationskälla i barnens lekar, och hur miljöer som inte bara är helt definierade av vuxna 
öppnar upp för barnen att skapa meningsfulla band mellan sig själva och omgivningen (Grahn 
1997, s. 94). Grahn ser hur barn i den lantligt belagda förskolan har obegränsade möjligheter 
till fantasilek och platsskapande, medan barnen i förskolan på bostadsgården tycks ha det 
betydligt svårare att utveckla sin lek i fantasilek. De ser hur bostadsgårdens förskolegård som 
är påkostad och ser tilltalande ut för vuxna, helt enkelt inte räcker till för barnens behov. Det 
begränsade utrymmet på gården leder ofta till konkurrens av utrymmen och lekredskap vilket 
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stör leken och konflikterna saknar ofta den konstruktivitet som ibland kan utveckla lek. Grahn 
ser också att sandlådan har stor betydelse på gården där tillgången på ytor och innehåll är 
starkt begränsad. Sandlådan utgör en viktig möjlighet till skapande och kreativitet. De äldre 
barnen på förskolan med bostadsgård söker ständigt efter utmaningar, ser Grahn. De utmanar 
det sociala rummet, letar efter platser högt upp, och engagerar sig i olika gränsöverskridande 
aktiviteter. Den torftiga utemiljön utmanar inte längre de äldre barnen och de provar nu andra 
användningssätt på gårdens olika platser (Grahn 1997, s. 39). Grahn ser utifrån jämförelserna 
med de två olika förskolorna hur naturmiljö låter barnen själva tolka och använda dess 
mångfald utifrån deras egna behov (Grahn 1997, s. 92).  
 

4.3 Utemiljöns symboliska laddning  
 
Den engelska forskaren Wendy Titman (1994) undersöker hur den omgivande utomhusmiljön 
på skolgården påverkar barn och barns attityder. Titman utgår från en semiotisk ansats där 
Titman menar att skolgårdar är en del av skolans ”dolda läroplan” (hidden curriculum) och 
har en underliggande symbolism i sin design där en skolgårds utformning och utbud bär på 
kodade budskap om hur man vill att barnen ska vara och vad man vill att de ska göra på 
platsen. Titman menar att ett träd med lågt sittande grenar kommunicerar ”du förväntas klättra 
och ha roligt på mig”, medan ett träd med en kal stam istället säger ”du kan bara titta på mig”. 
Populära platser var ”naturliga” platser och miljöer så som rik vegetation där det finns 
variation och mångfald i miljön och som även erbjuder potential att förändra miljön, som 
inbjuder till risktagande och som också kan erbjuda möjligheter att vara lite för sig själv 
(Titman 1994, s. 67). Utbud, miljöer och kvaliteter i utemiljön barn inte tyckte om på 
skolgården var inslag av design och estetik i starka grundfärger då det förknippades med 
”småbarns-saker”. Gräs föredrogs framför asfalt som ”gjorde ont” (ibid, s. 106). Titman 
menar att en nyckelfaktor i god design av skolgårdar är variation, mångfald och att barn själva 
kan vara med och förändra miljön, alltså skolgårdar med många naturliga och lösa material 
och element (ibid, s. 107).  
 

4.4 Möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö 
 
Sofia Eriksson Bergström (2013) undersöker relationen mellan förskolans fysiska miljö, barn 
och pedagoger i sin avhandling. Hon menar att den fysiska miljön i förskolan utgörs av olika 
förutsättningar som blir till olika strukturer som barnen lever sina liv inom. Eriksson 
Bergström undersöker barns handlingsutrymme i förskolans olika fysiska miljöer sett till hur 
förskolans miljö reglerar barns aktiviteter och vilka erbjudanden som uttrycks i den fysiska 
miljön på förskolan (Eriksson Bergström 2013, s. 8). Eriksson Bergström utgår från Gibsons 
(1986) begrepp ”Affordances”, vilket hon översätter till ”Handlingsutrymmen”. Eriksson 
Bergström ser miljön som en uppsättning handlingserbjudanden så till vida att hur miljön är 
planerad utgör olika ytor och detta utgör vad de erbjuder. Eriksson Bergström poängterar just 
att varje miljö eller plats utformning utgörs av möjligheter eller begränsningar. En 
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nedförsbacke erbjuder barn att rulla nedför, men är inte lika lämplig att bygga kojor i 
(Eriksson Bergström 2013, s. 38). Barn upptäcker och tar in informationen som en plats 
präglas av, vilket identifierar platsen som möjlig eller icke möjlig för olika typer av 
aktiviteter. Eriksson Bergström lyfter fram hur man genom synen på barn som aktörer kan se 
hur barn gör motstånd till att fysiska föremål ska vara vad de är ämnade att vara, där de 
upptäcker olika alternativa handlingserbjudanden (Eriksson Bergström 2013, s. 51).  
 

4.5 Det meningsfulla bandet mellan barn och plats 
 
Heurlin-Norinder (2005) studerar i sin avhandling barns självständiga rörlighet i sitt 
närområde där hon undersöker fyra olika bostadsområdens karaktärer och kvaliteter i dess 
fysiska utomhusmiljöer i relation till vilka platser som uppfattas som positiva respektive 
negativa av barn. Heurlin-Norinder undersöker hur platserna ser ut, vilka kvaliteter och 
förutsättningar för möten mellan människor och platsen i sig finns och hur det tolkas som 
meningsfullt för barn. När barn finner att platser är meningsfulla uppstår en relation mellan 
platsen och barnet, menar Heurlin-Norinder. Heurlin använder också begreppen plats och 
platsidentitet. En plats olika kännetecken och karaktär är det som ger upphov till 
platsidentitet, vilket Heurlin-Norinder definierar som om en känsla av tillhörighet på en plats, 
ett slags mentalt meningsfullt rum där det finns en hemkänsla, och en känsla av platsen som 
sin egen (ibid, s. 66). Platsidentitet handlar således om att en plats ”tas in”.  
 

4.6 Barn som medskapare av platser 
 
I artikeln ”Places For Children – Children’s Places” (2004) berör Rasmussen hur barn i den 
institutionaliserade tillvaron skapar egna platser inom de tre hörnstenarna hem, skola och 
fritid. Det handlar bland annat om skolgården, trädgården hemmavid, bostadsområdets 
lekplats eller fritidsgården. Rasmussen menar att de utrymmen barn vistas på är designade av 
vuxna utifrån tanken att de ska utgöra platser för barn sett till lek, inlärning och utveckling. 
Artikeln lyfter fram hur platser för barn innehåller specifika strukturer och bestämda 
förhållningsregler skapade av vuxna för att dessa platser ska användas på avsett sätt, men 
dessa strukturer inte alltid möter barnens behov eller accepteras av barnen själva, menar 
Rasmussen. En plats vuxna inte betraktar som en ”plats för barn” kan vara en favoritplats hos 
ett kompisgäng. Rasmussen beskriver ”barns platser” inte bara som en plats som är speciell 
för ett eller flera barn, utan även en plats där barn sammanstrålar rent fysiskt och använder 
platsen, en plats där barn upplever speciella upplevelser och skapar en förståelse för platsen, 
en plats som tillskrivs en speciell betydelse, och även en plats som väcker speciella känslor 
(Rasmussen 2004, s. 161). Rasmussen menar vidare att platser som vuxna utformar för barn 
inte alltid möter just barns behov, platser för barn designade av vuxna reflekterar vuxnas idéer 
om barn, medan barns platser så som barnen berättar om dem, visar att barn utvecklar 
meningsfulla band till helt andra platser. Rasmussen menar att detta hänger ihop med synen 
på barn som sociala aktörer och medskapare av deras tillvaro.  
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4.7 Viktiga kunskaper för studien 
 
Forskningen som jag valt ut som presenterats ovan tar avstamp ur olika forskningsfält men 
samtliga artiklar kompletterar varandra väl i min strävan efter att lyfta fram dels 
förskolegården som arena för barns vardagsliv och effekterna av dess fysiska utformning, 
men också relationen mellan barn och barns närmiljö sett till vilka villkor och strukturer barn 
möter i sin livsmiljö och hur de gör för att omförhandla dessa. Den gemensamma nämnaren är 
att de alla har en syn på barn som aktörer delaktiga i att påverka sin tillvaro.  

 
En betydande insikt jag tar med mig från den tidigare forskningen är vikten av naturlig miljö 
på förskolegården, vilket både Grahn (1997), Mårtensson (2005) och Titman (1994) lyfter 
fram. Miljöer som inte är helt definierade av vuxna öppnar upp för barnen att skapa 
meningsfulla band mellan sig själva och omgivningen menar Grahn (1997), detta kallar han 
”platsskapande” vilket är ett begrepp jag tar med i min analys. Titman (1994) ser hur god 
design av skol- och förskolegårdar innebär variation, mångfald och att barn själva kan vara 
med och förändra miljön, alltså gårdar med många naturliga och lösa material och element 
(Titman 1994, s. 107). Naturmark på förskolegårdar har således en särskilt betydelsefull 
funktion då den inte har förutbestämda användningsområden eller händelsekedjor menar 
också Mårtensson (2005, s. 125). Detta är värdefulla insikter jag tar med mig då de bidrar till 
kunskap om vilka specifika kvaliteter på en förskolegård barn mår bra av och vad i gårdens 
utformning som berikar både lek, kreativitet och utveckling. 
 
En annan värdefull insikt jag tar med mig hämtar jag från Eriksson Bergström (2013). 
Eriksson Bergström lyfter fram begreppet ”handlingserbjudanden”, vilket är ett begrepp jag 
tar med i min analys för att förstå barns uppfattningar av olika platser och lekställen och hur 
dessa positiva eller negativa upplevelser hänger ihop med vad de identifierar att man kan göra 
och inte kan göra. Barn möter ofta begränsningar i sin närmiljö hur de hanterar dessa 
förutsättningar är vad jag hämtar från Rasmussens (2004) artikel, som visar hur platser som 
vuxna utformar för barn inte alltid möter barns behov, där barn utvecklar meningsfulla band 
till helt andra platser än de vuxna avsett. Ur Rasmussens (2004) studie tar jag således med 
mig begreppet ”barns platser” vilket jag kommer använda i min analys. Eftersom studiens 
syfte är att undersöka barns upplevelser av sin förskolegård i mindre skala var det också 
viktigt för mig att se till vad tidigare forskning lyfter fram sett till vad i den fysiska miljön 
som gör att barn skapar mening på olika platser i sin närmiljö. Heurlin-Norinder (2005) tar 
upp begreppet ”platsidentitet” vilket hon beskriver som en känsla av tillhörighet på en plats, 
ett slags mentalt meningsfullt rum där det finns en hemkänsla, och en känsla av platsen som 
sin egen, vilket uppstår när barn finner att platser är meningsfulla (Heurlin Norinder 2005, s. 
66). Detta begrepp kommer jag att med i min analys.  
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

5.1 Studiens teoretiska ramverk 
 
Studien tar utgångspunkt från det barndomssociologiska kunskapsfältet men omfattas av ett 
socialkonstruktivistiskt ramverk så till vida att jag utgår från att aktörskap, plats och identitet 
är socialt konstruerat där barn är delaktiga i att skapa sin omgivning och dess förutsättningar 
(James 2009). Perspektivet inkluderar även en syn på barndom som en social konstruktion. 
Jens Qvortrup (2009) lyfter fram att barndom kan ses som ett resultat av samspelet mellan 
ekonomiska, politiska, kulturella och samhälleliga strukturer (Qvortrup 2009, s. 26). Dessa 
villkor präglar barndomen och bildar strukturer som barn lever sina liv inom, och jag ser 
förskolegården som en arena som påverkas av just sociala och samhälleliga strukturer så som 
demografi, politik och stadsplanering, vilket får betydelse för barns livsvillkor. Jag menar att, 
för att förstå den moderna förskolegårdens uttryck behöver man ta i beaktande de 
samhällsstrukturella villkor som påverkar barns ytor, men där man genom synen på barn som 
sociala aktörer ser hur barn hanterar och påverkar dessa villkor och strukturer.  
 

5.2 Teoretiska begrepp 
 
Jag har valt ut sex teoretiska begrepp, barns aktörskap, barns perspektiv, platsskapande, 
platsidentitet, barns platser, samt handlingserbjudanden, vilka på olika sätt bidrar till hur man 
kan förstå barns berättelser om hur de använder och upplever olika platser på förskolegården, 
men också för att förstå uttryck för hur barn skapar mening på olika platser i sin vardag. 
Nedan följer en genomgång av de olika begreppen.  
 

   5.2.1 Barns aktörskap och barns perspektiv  
 
Jag har valt att dels använda mig av barns aktörskap och barns perspektiv som teoretiska 
begrepp i denna studie. Dessa två begrepp är relevanta för att förstå barns erfarenheter och 
upplevelser av sin förskolegård, som är studiens huvudsakliga syfte. Detta innebär inte bara 
rent praktiskt att låta barn själva få berätta om sitt liv på sina egna premisser och med egna 
ord. Eva Johansson skriver i sin artikel om hur man som forskare närmar sig barns egna 
perspektiv (2003). Johansson menar att detta dels handlar om att ta fasta på de villkor som 
barn lever under och vad dessa villkor innebär för barns erfarenheter, där ambitionen är att 
göra barns röster hörda och att det sker på barns villkor (Johansson 2003, s. 42). Hon menar 
vidare att det också handlar om att försöka förstå barns intentioner och meningsuttryck då 
barns perspektiv handlar om att studera ”det som visar sig för barnet”, alltså barnets egna 
erfarenheter, intentioner och uttryck för mening (Johansson 2003, s. 42).  
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Mårtensson (2005) resonerar i sin tur kring hur forskning som utgår från en kontextbaserad 
ansats, som denna forskning gör då den utgår från just barn i relation till deras förskolegårds 
fysiska miljö, måste anta en utgångspunkt i att det är barnets egna perspektiv som skall avgöra 
vad som utgör kontext i olika konkreta situationer (Mårtensson 2005, s. 30), i denna studie 
tolkas detta som att det är barnet själv som bestämmer vad på förskolegården som ska visas 
upp och bli föremål för samtal i samtalspromenaden. Barn ska uppfattas som sociala aktörer i 
egna livsprocesser, menar Mårtensson, och därmed bärare av olika kompetenser kring sin 
tillvaro. Mårtensson skriver vidare att utgångspunkten i hennes studie är att uppfatta barn som 
just kompetenta subjekt men där hon samtidigt vill betona barns sinnliga och känslomässigt 
starka band till den fysiska miljön, även om hon lyfter fram hur detta kan ge uttryck för en 
mer förlegad syn på barn med primitiva och basala behov, men där hon menar att barn både 
hämtar stöd i utomhusmiljön samtidigt som de använder sig av den nära relationen till miljön 
på olika kreativa sätt (Mårtensson 2005, s. 31).    
 

Att se barn som sociala aktörer menar Katarina Gustafson, handlar om att se barn som sociala 
och aktivt deltagande i att konstruera sin tillvaro i relation till sin omgivning, och inte bara 
som passiva mottagare för vuxnas påverkan (Gustafson 2006, s. 22). Hon lyfter fram att barn 
har sina egna uppfattningar och erfarenheter, och med ett sådant perspektiv på barns 
aktörskap är det möjligt att studera hur barn agerar och berättar om sina olika platser i sin 
vardag (ibid, s. 22). Att betona barn som aktörer, menar Gustafson, är även att se hur barn 
ingår i och på olika sätt hanterar omgivande strukturer de lever i. Gustafson betonar att dessa 
strukturer skapas och återskapas när barn förhåller sig till olika sociala och materiella 
omständigheter i den kontext de lever i (ibid, s. 23). 

 

   5.2.2 Platsskapande  
 
Patrik Grahn lyfter fram hur barn upplever platser med alla sina sinnen, där interaktionen 
mellan barn och miljö ofta utgörs av en intensiv och aktiv kontakt där barn tilldelar olika 
platser speciell mening. Den fysiska platsens är given utifrån, men barnet tillskriver platsen en 
unik mening. Grahn kallar detta för platsskapande (Grahn 1997, s. 7). Grahn ser hur platser 
som är odefinierade av vuxna ofta tas i anspråk av barn då deras obestämda funktion bjuder in 
till eget platsskapande där barnet kan använda platsen till olika aktiviteter och för att 
tillgodose olika behov (Grahn 1997, s. 7). En mötesplats mellan den yttre verkligheten och 
barnets inre värld uppstår. Grahn poängterar vikten av att den fysiska miljön där barnet vistas 
i bär på möjligheter för barnet att skapa egna platser där möten mellan den yttre verkligheten 
och barnets inre värld är en viktig tillgång i barnets vardagsmiljö (Grahn 1997, s. 8), så som 
förskolegården.  
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   5.2.3 Platsidentitet  
 
Där barn vistas och känner meningsfullhet skapas platsidentitet menar Mia Heurlin-Norinder 
(2005). Platsidentitet handlar om en känsla av en plats som sin egen. Det handlar också om en 
känsla av tillhörighet på en plats där det finns en hemkänsla och där platsen blir till ett mentalt 
meningsfullt rum (Heurlin-Norinder 2005, s. 66). Platsidentitet handlar således om att en plats 
”tas in”. Heurlin-Norinder hänvisar till ett citat av Kevin Lynch som på ett tydligt sätt belyser 
platsens intima sammankoppling med vem man är; ”place identity is closely linked to 
personal identity. I am here supports I am” (Heurlin-Norinder 2005, s. 62). En fysisk plats är 
alltså intimt förknippad med det personliga jaget och identiteten menar Heurlin-Norinder. 
Wendy Titman menar likt Heurlin-Norinder att platsidentitet handlar om en inre mental 
förståelse för en plats. Titman lyfter dock specifikt fram att barn granskar den fysiska miljön 
och använder den på olika sätt för att tillgodose olika behov och för att förstå sig själv 
(Titman 1994, s. 8). Denna platsidentitet som skapas får betydelse för hur barn senare 
värderar och använder platser och miljöer menar Titman, vilket i sin tur också får inflytande 
på barns identitetsarbete och uppfattning om sig själv (Titman 1994, s. 8).  
 
 

   5.2.4 Barns platser  
 
Kim Rasmussen lyfter i artikeln ”Places For Children – Children’s Places” (2004) fram hur 
platser för barn designade av vuxna reflekterar vuxnas idéer om barn, medan barns platser så 
som barnen berättar om dem, visar att barn utvecklar meningsfulla band till helt andra platser. 
Rasmussen menar att platser som vuxna utformar för barn inte alltid möter just barns behov. 
Vidare menar Rasmussen (2004) att ”barns platser” inte bara är en plats som är speciell för ett 
eller flera barn, utan även en plats där barn använder platsen och sammanstrålar rent fysiskt, 
men också en plats där barn upplever speciella upplevelser och skapar en förståelse för 
platsen, en plats som tillskrivs en speciell betydelse, och även en plats som väcker speciella 
känslor.  
 

   5.2.5 Handlingserbjudanden  
 
Begreppet handlingserbjudanden är ett teoretiskt verktyg användbart för att studera miljöns 
fysiska utformning i relation till barns handlingar och upplevelser av vad sin omgivande miljö 
och dess olika platser. Handlingserbjudanden kan bara relateras specifikt utifrån individen, 
och grundar sig i relationen mellan själva miljön och betraktaren (Eriksson Bergström 2013, 
s. 37), varför Eriksson Bergström beskriver handlingserbjudanden som både något fysiskt och 
verkligt, och psykologiskt och ogripbart (ibid, s. 37). Utseendet hos miljön och hur den är 
planerad kan ge olika funktionella möjligheter menar Eriksson Bergström, och barn tar in den 
informationen en plats präglas av där barnet identifierar vilka aktiviteter som är möjliga och 
icke möjliga (ibid, s. 38). Eriksson Bergström skiljer på fasta och icke fasta objekt i miljön, 
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där lösa objekt erbjuder en större variation i relationen mellan individ och miljö (ibid, s. 38). 
Bergström Eriksson menar att miljön ibland kan vara planerad på ett sätt som gör att ett 
handlingserbjudande inte kan förändras med individens intentioner oavsett individens känslor 
eller intentioner, t.ex. brevlådan, där dess erbjudande ligger i att ta emot post oavsett 
individens egna motiv (ibid, s. 39). 
 

6. Metod  
 
Beroende på vad man som forskare vill studera väljs forskningsstrategi och metod. Utifrån 
studiens syfte, att bidra med barns egna perspektiv på hur förskolebarn i olika åldrar använder 
och upplever små förskolegårdars utemiljö, har en kvalitativ forskningsstrategi valts. En 
kvalitativ forskningsstrategi skiljer sig från en kvantitativ så till vida att den inte fokuserar på 
kvantifiering under insamling och analys, utan lägger vikt vid ord där tyngden ligger på att få 
en förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur deltagare i en viss miljö tolkar denna 
verklighet (Bryman 2011, s. 40). Utifrån studiens syfte valdes en metod som kallas 
samtalspromenad (Klerfelt 2016, s. 27) vilket möjliggör att barn både får visa upp och berätta 
om deras olika platser.  
 

 

   6.1 Val av metod 
 

De teoretiska utgångpunkter som valts ut till denna studie grundar sig ursprungligen på barns 
perspektiv och upplevelser av olika platser och ger förståelse för den dynamiska relationen 
mellan barn och barns platser. Jag behövde en metod som möjliggjorde att informanten 
således både får möjlighet att berätta om sina platser, samtidigt som de kan visa upp dem för 
att kunna fånga platsens karaktär och för att som forskare verkligen få uppleva platsen ur 
barnets perspektiv. Metoden som slutligen valdes heter ”Samtalspromenad” vilket är en 
metod sprungen ur Haudrup Christensens (2004) ”walk-and-talk”- intervjuer (Klerfelt 2016, s. 
27). Samtalspromenad som metod handlar kort och gott om att forskaren och 
forskningsdeltagaren går tillsammans mellan olika platser samtidigt som de samtalar. Klerfelt 
och Haglund (2011) förklarar att barnet under samtalspromenader leder forskaren till olika 
platser och berättar om dessa, och att forskaren utifrån olika förhållningspunkter ofta ställer 
löpande frågor och följdfrågor till barnet under promenaden. I Klerfelts och Haglunds (2011) 
egen studie om hur fritidshemmet som praktik konstrueras ville forskarna prata med barnen 
själva. De utgick från två olika fritidshem där åtta barn från varje fritids deltog i studien. Alla 
barn fick samtala om frågor som ”vilken är den lugnaste/roligaste/stökigaste platsen på 
fritidshemmet?”, varpå de tillsammans gick till de platser barnen ville visa och samtalade hela 
tiden medan forskarna spelade in samtalen på en digital bandspelare (Klerfelt & Haglund 
2011, s. 160). Klerfelt och Haglund (2011) adderar ännu ett moment i deras samtalspromenad; 
fotograferande. Barnen fick en digital stillbildskamera och uppmanades under 
samtalspromenaden att fotografera de olika platserna de ville visa. Klerfelt menar att 
kamerans funktion är viktig dels för att ett fotografi bidrar till att på ett konkret sätt visa vad 
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deltagaren vill beskriva men även då kameran är ett verktyg för att jämna ut maktbalansen 
mellan forskare och deltagare då det istället för att forskaren är den som går runt och 
fotograferar nu istället är deltagaren som bestämmer vad som ska fotograferas (Klerfelt i 
Anderberg 2016, s. 34). Klerfelt menar att fotografier i studien på fritidshemmet bidrar till att 
tydliggöra samtalsobjektet (i Anderberg 2016, s. 34). I Klerfelt och Haglunds studie (2011) 
användes barnens fotografier av sina olika platser också som representationer av barnens 
vardag i syfte att den vuxne ska få möjlighet att se tillvaron ur barnets perspektiv. Kameran, 
menar Klerfelt, förmedlar nämligen kunskap mellan barnet och världen (i Anderberg 2016, s. 
35).  
 
Katarina Gustafson (2006) menar att man genom att låta barn själva beskriva platser och 
aktiviteter i sin vardag, hör samman med att se barn som aktörer så till vida att barn påverkas 
av olika sociala sammanhang i deras vardag, men att de också är med och påverkar dessa där 
de är delaktiga i att konstruera sin tillvaro (Gustafson 2006, s. 22). Jag frågar mig vad 
metoden i forskning har för betydelse för vilket perspektiv man har på barn i forskning? 
Gustafson skriver att man i studier av barn kan se fyra perspektiv; barn som objekt, barn som 
subjekt, barn som sociala aktörer samt barn som deltagare och medforskare (Gustafson 2006, 
s. 22). Vilket perspektiv man antar beror givetvis på studiens forskningsstrategi och syfte, 
men även om forskningens intention är att studera fenomen som rör barn, behöver det inte 
betyda att den tillåter barns aktiva deltagande. I en typisk enkätstudie har ju forskaren 
formulerat fixerade svarsalternativ, och i strukturerade intervjuer brukar ofta svaren lämnas 
fritt till barnet men intervjuguiden och dess frågor är fixerad och förutbestämd av en vuxen. 
Barnets egna perspektiv ramas således in av vuxna. I jämförelse med dessa två klassiska 
metoder är samtalspromenaden alltså inte ensam om intentionen att vilja lyfta fram barns egna 
perspektiv. Däremot tillåter samtalspromenaden barn att själva vara medforskare. 
Samtalspromenad förenar en syn på barn som sociala aktörer med en vilja att sprida kunskap 
om hur verkligheten ser utifrån barns ögon då metoden ger forskaren möjlighet att vara 
tillsammans med barn på plats i barns tillvaro.  Klerfelt (i Anderberg 2016) jämför 
samtalspromenad med den mer traditionella intervjun där den vuxne bestämmer vart barnet 
ska sitta och placerar barnet på en stol vid ett bord, oftast inomhus. Under samtalspromenaden 
är det förskolebarnen, studiens informanter, som bestämmer vilka platser vi ska gå till. 
Samtalspromenadens styrka är därför dess intention att låta barnet styra vad samtalet ska 
handla om där forskaren också låter barnet få makten att bestämma vart de ska gå (Klerfelt 
2016, s. 37). Samtalspromenad är således en banbrytande metod och ett uttryck för ett 
paradigmskifte som skett inom den samhällsvetenskapliga forskningen som rör barn. Nigel 
Thomas skriver att man kan se hur samhällsvetenskapen har gått från att bedriva forskning på 
barn till forskning med barn, för att till slut landa i forskning av barn (i Christensen & James 
2017, s. 160). Thomas lyfter fram att det bland annat beror på en större framhållning av barn 
och ungas agens och en allt mer utbredd och kraftfull diskurs kring barns rättigheter i och med 
införandet av FN:s Barnkonvention (i Christensen & James 2017, s. 160). Vidare är 
samtalspromenadens styrka att den möjliggör vad Klerfelt kallar levande dokumentation med 
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olika verktyg för olika uttryckssätt deltagarna erbjuds att använda, där forskaren är där i 
deltagarens vardag och lyssnar och deltar (i Anderberg 2016, s. 42).  
 
Samtalspromenad som metod har dock också vissa begränsningar. Klerfelt menar att 
problemet när människor talar med varandra kan vara att man inte talar om samma sak, men 
man tror att man gör det och i forskning har detta en avgörande betydelse eftersom samtalet 
ska analyseras och bli till kunskap (i Anderberg 2016, s. 33). Eftersom metoden är en 
språkberoende metod utgår den ifrån att forskaren och deltagaren delar samma definition av 
samtalsobjektet vilket kan bli en utmaning vid exempelvis språkbegränsningar eller vid 
samtalspromenader med yngre barn (Klerfelt i Anderberg 2016, s. 44). Samtalspromenaden 
bygger mycket på att man inte bara delar samma definition av olika samtalsobjekt, men att 
också forskare och deltagare förstår varandra i samtalet, menar Klerfelt (i Anderberg 2016, s. 
44).  
 

   6.2 Tillträde, urval och avgränsningar 
 

Eftersom studiens syfte avser att undersöka just små förskolegårdar i tätbebyggda urbana 
områden inledde jag det praktiska arbetet med att söka efter förskolor som uppfyllde just 
dessa kriterier. Sökarbetet avgränsade jag således till förskolor i tätbebyggda förortsområden 
runt Stockholm. På webbsidan hitta.se kunde jag via satellitbilder se hur olika förskolor och 
dess gårdar var lokaliserade och jag valde på detta sätt ut 15 stycken olika förskolor som 
utifrån satellitkartan verkade motsvara mina kriterier. Med utgångspunkt från listan på de 15 
förskolorna åkte jag sedan runt och tittade på förskolegårdarna och kunde därefter avgränsa 
listan ytterligare till sju stycken relevanta förskolor i tre olika områden. Samtliga valda 
förskolor låg i tätbebyggd urban miljö, var omgiven av trafik och låg i botten av ett 
lägenhetshus med en asfalterad förskolegård insprängd i husblockens gemensamma innergård. 
Av de sju förskolor som jag kontaktade var det endast en förskola som tackade ja till 
medverkan i studien. Flera förskolor uttryckte dock positivt intresse för studiens ämne men 
förklarade att de var tvungna att tacka nej till medverkan, bland annat på grund av 
personalbrist och således instabilt läge på förskolan.  

Kort efter den inledande kontakten med förskolan närvarade förskolechefen på ett av 
förskolans arbetslagsmöten och tog då med sig min förfrågan till pedagogerna om ett 
eventuellt medverkande i min studie, tillsammans med information om studiens syfte och 
villkor för deltagande. Pedagogerna var positivt inställda till medverkan och gjorde då även 
under mötet bedömningen att specifikt en av avdelningarna var mest lämplig att vara på för 
mig då avdelningen innehar förskolans äldre barngrupper i åldrarna tre till fem år. Jag överlät 
således urvalet till pedagogerna på förskolan som känner barnen och verksamheten väl, och 
jag valde att gå på deras rekommendation att intervjua de äldre barngrupperna på förskolan. 
Barnen på avdelningen var också sedan tidigare indelade i olika små aktivitetsgrupper vilket 
enligt pedagogerna skulle göra det praktiskt enkelt för mig att ta intervjutillfällena med de 
olika grupperna på de specifika dagarna gruppen hade verksamhet.  Då barngruppen på 
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avdelningen bestod av relativt få barn bestämde vi också att jag skulle intervjua samtliga barn 
på avdelningen (givetvis bara de barn där både vårdnadshavare och barnet själv lämnat 
samtycke), varpå inget ytterligare avgränsande urval av barn behövde göras utöver vilken 
avdelning som skulle medverka.  

Fågelholkens förskola ligger i Bergtuna Kommun, kommunen samt namnet på förskolan är av 
mig påhittade namn. Bergtuna ligger några minuter från Stockholms innerstad vilket gör det 
till en populär ort för både privatpersoner och företag att flytta till. Bergtuna är en av Sveriges 
till ytan minsta kommuner och har en snabbt växande befolkning, kommunen är därför också 
kraftigt tätbefolkad. Kommunen består av ett antal delområden och några naturområden. I den 
centrala kärnan av kommunen finns en galleria, bibliotek, några parker, tät biltrafik, 
tunnelbana, pendeltåg och tvärbana, samt flera restauranger och butiker. De flesta invånarna i 
Bergtuna bor i lägenhetshus, men några få områden i kommunen består av radhus- och 
villaområden.  
 
Fågelholkens förskola består av fyra avdelningar med totalt 73 barn, där två avdelningar är för 
de minsta barnen, Blåmesen och Bofinken, och två avdelningar för de äldre barnen, 
Pärlugglan och Hackspetten. Förskolan ligger i Bergtunas centrala stadskärna och är belägen 
på bottenvåningen av ett lägenhetshus. Kommunen hyr inomhuslokalerna av husblockets 
bostadsrättsförening, där de också hyr en bit av föreningens innergård att ha som 
förskolegård. Bostadshusets innergård är totalt sett cirka 2000 kvm (inklusive förskolegårdens 
yta) och har planteringar och naturliga inslag som träd, buskar och rabatter samt en berså med 
trädgårdsmöbler. Enligt förskolechefen är ytan på Fågelholkens förskolegård 725 
kvadratmeter. Delat på förskolans 73 barn får varje barn på Fågelholkens förskola därmed 
cirka 10 kvadratmeter friyta utomhus var att röra sig på. Fågelholkens förskolegård ligger 
alltså 2275 kvadratmeter ifrån Boverkets rekommenderade utomhusyta för förskolegårdar, 
och 30 kvadratmeter ifrån den rekommenderade ytan per barn (Boverket 2015).  
 

    6.3 Genomförande 
 

När jag efter morgonsamlingen kom in till avdelningen Pärlugglan möttes jag av ett 
synnerligen varmt välkomnande från några barn som visste att jag skulle komma. Jag fick en 
teckning som jag ombads ta med hem och rama in som ett minne från förskolan. Jag började 
med att be att få prata en stund med samtliga barn som skulle delta i de planerade 
samtalspromenaderna och med hjälp av en pedagog på avdelningen som också var min 
kontaktperson på förskolan under hela processen samlade vi alla barn i ett av lekrummen. Vi 
satte oss i en ring på golvet och för att få barnen att känna sig lite mer bekväma med mig bad 
jag varje barn att först säga sitt namn och sedan sin favoritmat. Jag började där jag sade mitt 
namn och berättade att jag älskar tacos. Barnen fnissade och verkade tycka det var en rolig 
idé, jag märkte på dem att stämningen blev mer avslappnad. Jag berättade efter namn-rundan 
lite mer om mig. Jag berättade också, på ett anpassat sätt givetvis, vad det skulle innebära för 
barnen att vara med på en samtalspromenad, att vi skulle gå runt på gården till de ställen på 
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gården de vill visa upp, att de skulle få ta foton på olika platser och att jag skulle spela in vad 
barnen säger så att jag ska kunna lyssna på det när jag kommit hem. Jag frågade barnen om 
det var okej, om det var någon som inte ville vara med, och berättade att man när som helst 
under intervjun får säga stopp om man inte vill mer.  

Efter vår pratstund var det dags för gruppen att gå ut. Barnen klädde på sig ytterkläder och 
sprang sedan ut på gården och började leka. Jag och pedagogen kom överens om att inte gå 
efter någon speciell ordning. Ett barn var särskilt förväntansfullt inför att bli intervjuad så jag 
startade första samtalspromenaden där. Barnen gick en och en, samtalspromenaderna var 
alltså individuella. Innan varje samtalspromenad berättade jag återigen för barnet vad vi 
skulle göra och man fick säga stopp när som helst om den inte vill mer. Sammanlagt 
intervjuade jag åtta barn, där varje samtalspromenad blev omkring tio minuter lång. I en av 
samtalspromenaderna visade dock ett av barnen tecken redan från samtalspromenadens start 
på nervositet och motvillighet att svara på frågor, varför jag avbröt samtalspromenaden 
relativt omgående. Barnet i fråga har därför uteslutits ur denna studie då jag väljer att tolka 
barnets signaler som att barnet inte längre vill vara med. Utöver det var samtliga barn mycket 
motiverade att berätta om sin närmiljö och de verkade till synes tycka det var roligt både att få 
svara på frågor och ta foton på förskolegårdens olika platser.  

Under samtalspromenaderna följde jag en mindre intervjuguide jag gjort tidigare där jag 
sammanfattat ett antal övergripande frågor som kan kopplas till studiens syfte och 
frågeställningar. Jag tog med mig dessa frågor utskrivna på ett papper, mest som en trygghet 
att luta mig tillbaka mot vid eventuellt behov. Några av frågorna var; Vilket är det bästa 
stället på gården? Vilket är det sämsta stället på gården? Vilket är det finaste stället på 
gården? samt Vilket är det fulaste stället på gården?  

Jag intervjuade åtta barn i åldrarna 4-6 år. I början av varje samtalspromenad började jag med 
att be barnet visa mig det bästa stället på gården enligt barnet, och efter några sekunders 
betänketid var vi på väg till platsen. Barnet visade vägen. Väl på plats bad jag barnet förklara 
mer ingående varför just den här platsen var gårdens bästa, vilka barnet är här med, vad de 
brukar leka här etc. Barnen visste sedan tidigare att de gärna fick ta kort på de olika platserna 
om de ville, och barnen sa till när de ville ta ett kort. Samtliga barn var vana vid att navigera 
sig på en smartphone, när jag frågade om de ville ha hjälp att ta kort avböjde de och visade att 
de visste väl hur man tar ett foto med en iPhone. Jag spelade in samtalspromenaderna på en 
app som heter ”röstmemo” som fanns i min iPhone. När jag kom hem satte jag mig och 
transkriberade samtliga samtalspromenader. De foton barnen tagit på sina olika platser på 
gården behandlade jag i en app som heter ”Sketch me!” som jag laddat ner till min iPhone. I 
appen kan man få bilder att se ut som teckningar, och denna funktion använde jag för att 
anonymisera barnens bilder från förskolegården.  
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   6.4 Databearbetning och analysmetod 
 

Databearbetningen påbörjades med en transkribering av samtalspromenaderna. Därefter valde 
jag att analysera materialet utifrån en tematisk analys, och med vissa inslag av vad Bryman 
(2008) kallar kodning. Bryman (2008) lyfter fram kodning som en vanligt förekommande 
startpunkt i kvalitativa analyser av data, och denna teknik utgår från ett antal frågeställningar 
som exempelvis; Vad handlar denna information om? Vad representerar denna information? 
Vad säger människor att de gör? (ibid, s. 523). Jag började alltså med att dela in materialet i 
olika generella teman, t.ex. Roliga platser på gården, Tråkiga platser på gården, Fina platser 
på gården, Fula platser på gården mm. Jag identifierade alltså materialets mest centrala teman, 
varpå jag därefter delade in barnens berättelser i mer specifika koder under dessa 
övergripande teman. Bryman (2008) menar att vissa forskare ser ett tema mer eller mindre 
som detsamma som en kod, medan tema för andra är mer än en kod och består av en grupp 
koder (ibid, s. 528). I min analysprocess av studiens material har jag valt att tolka och 
använda dessa två tekniker som en enhetlig analysteknik, där jag betraktar teman som de olika 
kategorier jag finner ur barnens berättelser, och koder som olika mindre fragment kopplade 
till materialets teman, t.ex. Regler kring platserna, Störande ljud, Naturliga material mm. Jag 
upplever att denna strategi i analysarbetet gjorde det lättare att relatera det till de teorier och 
begrepp som studien omfattas av.  

 

   6.5 Giltighet och tillförlitlighetsfrågor 
	
 

Bryman (2008) lyfter fram Guba och Lincolns resonemang om att det finns skäl till att 
faktiskt ifrågasätta en tillämpning av begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning, 
då dessa på olika sätt förutsätter att det finns en möjlighet att komma fram till en enda och 
absolut bild av en viss social verklighet (Bryman 2008, s. 354). De menar att det rimligen bör 
finnas mer än en och förmodligen många fler beskrivningar av en social verklighet, och 
föreslår därför begreppet ”tillförlitlighet” som alternativ, vilket innehar ett antal delkriterier 
för att bedöma kvalitativ forskning. Ett av dessa kriterier är ”överförbarhet” (ibid, s. 355). För 
att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedöma om ett resultat går att överföra till en 
annan miljö krävs vad Guba och Lincoln kallar ”täta” beskrivningar (i Bryman 2008). Genom 
att som forskare göra fylliga och rika redogörelser skapas en slags databas som ger hjälp i att 
bedöma om resultaten är möjliga att överföras (ibid, s. 355). När jag ser till min egen studie 
har jag har svårt att utvärdera dess överförbarhet så till vida att resultaten i största allmänhet 
är svåra att generalisera då man i sådana här typer av studier ofta har ett mycket begränsat 
urval, menar Bryman (2008), i detta fall åtta stycken barn i en specifik och sluten miljö. Jag 
har också svårt att bedöma om de redogörelser som finns är tillräckligt ”täta”, istället har jag 
arbetat för att så utförligt som möjligt beskriva varje del i studiens resultat och analys. Ett 
annat begrepp Guba och Lincoln föreslår som alternativ till intern validitet är ”pålitlighet” 
(ibid, s. 355). Det handlar om hur pass trovärdig forskarens beskrivning av den sociala 
verkligheten är, vilket innefattar att man som forskare säkerställt att informationen är rätt, 
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t.ex. genom att låta intervjupersonerna granska materialet, och att forskaren ser till att de 
regler som finns har följts. Forskaren måste alltså anta ett granskande synsätt gentemot sin 
egen forskning (ibid, s. 355). Utöver att jag följt de regler som omfattar både examensarbetet 
och forskning i stort, har jag främst arbetat med att i mötet med barnen säkerställa att jag 
förstått barnen på det sätt som de avsett, för att studiens resultat ska anses vara pålitligt. 
Uppstod några tveksamheter kring något i barnens berättelser under samtalspromenaden 
ombads de att förklara eller förtydliga, vilket givetvis inte kan liknas vid en 
respondentvalidering i enlighet med Bryman (2008), men jag hävdar att jag i och med detta 
visar på att informationen ändå har försökt förankras och bekräftas hos barnen för att återges 
på rätt sätt.  
 

   6.6 Etiska överväganden  
 
Tidigt i det praktiska arbetet med denna studie formulerade jag ett informationshäfte som 
senare gavs till vårdnadshavare till barn på avdelningen Pärlugglan. Informationshäftet 
innehöll flera delar, bland annat information om mig och min bakgrund. En del berörde 
studiens syfte och dess samhällsrelevans, samt vad det skulle innebära för barnet att delta i 
studien. Vårdnadshavarna ombads också att föra vidare information om studien till barnet, 
och fråga om barnet skulle kunna tänka sig att vara med. I häftet fanns också en blankett för 
medgivande där vårdnadshavare med skriftlig signatur ombads ge sitt godkännande till 
barnets eventuella medverkande i studien då samtliga barn är under 15 år. Väl på plats dagen 
för samtalspromenaderna fanns blanketterna ifyllda på plats där endast de barn som hade 
skriftligt godkännande från vårdnadshavare fick delta i samtalspromenaden. Jag frågade dock 
varje enskilt barn både under morgonsamlingen och vid tillfället strax innan 
samtalspromenaden om barnet fortfarande ville medverka. Barnen informerades om att de när 
som helst fick avbryta sin medverkan, och detta framkom även tydligt i häftet till 
vårdnadshavare. Jag anser därför att både Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7) 
samt Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 10) uppnåddes på ett adekvat sätt. All data 
och information om deltagare och t.ex. förskolans namn och plats har skyddats väl från 
obehöriga, och de uppgifter som finns som kan kopplas till förskolan i fråga kommer i 
framtiden att hanteras på ett sätt så att ingen kan komma åt dem. Uppgifter om enskilda 
personer i studien kommer inte att på något sätt användas i något annat syfte än i just denna 
studie. Jag anser utifrån ovanstående redogörelse att även Konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 12) och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 14), är 
uppnådda i denna studie.  
 

   6.6.1 Etiska principer när barn är medforskare 
 
De ovanstående forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet 
mellan forskare och deltagare och för att garantera deltagarnas trygghet. Men jag anser att 
ytterligare reflektion behövs just i detta fall, då jag i min studie genom samtalspromenad som 
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metod bjuder in barn till att vara medforskare. Vilka särskilda etiska aspekter bör jag se till 
då, när barn är aktiva deltagare i forskningsprocessen?  
 
Klerfelt refererar till Christensen och Prout (2002) som menar att nya etiska frågor uppstår 
just när vuxna och barn ska forska tillsammans (i Anderberg 2016, s. 31). Thomas tar upp 
frågan kring vem som tar etiskt ansvar i forskning där barn involveras som forskare. Barnet? 
Den vuxne? (i Christensen & James 2017, s. 174). I denna studie väljer jag att se barn som 
aktörer, men för den sakens skull kan jag inte behandla barn som vuxna; den vuxne har 
fortfarande ett särskilt ansvar då barn inte tillåts äga samma makt, skyldigheter och rättigheter 
som vuxna, skriver Klerfelt (2016, s. 31). Christensen och Prout menar just detta, att man inte 
kan betrakta forskning med och om barn som annorlunda än den som gäller vuxna vad gäller 
både metod och etik, men de lyfter fram begreppet ”etisk symmetri” som syftar till att det ska 
finnas en ansvars-och maktbalans mellan barn och vuxen (i Gustafson 2006, s. 52), vilket kan 
innebära att som forskare gå in i en dialog som erkänner gemensamhet men också hedrar 
skillnad mellan barn och vuxen, menar Klerfelt (2016, s. 31).  
 
Hur har jag då gjort för att uppnå etisk symmetri mellan mig som vuxen och de barn som varit 
delaktiga i denna studie? Klerfelt (2016) menar att forskare går in i en annan slags vuxenroll 
när de forskar med barn, det är inte en vuxen som tar hand om eller bestämmer över barnen 
(2016, s. 31), och det har jag tydligt tagit fasta på i forskningsprocessen. För mig var det 
viktigt att klargöra för varje enskilt barn inför samtalspromenaden att det är helt och fullt 
barnets upplevelser jag vill ta del av, att det är barnet själv som bestämmer vilka platser 
barnet vill visa upp och vart vi ska gå på förskolegården, samt vilka platser barnet vill 
fotografera. Jag ville också visa att jag har en annan vuxenroll än de övriga vuxna på 
förskolan vilket tidvis var svårt (mer om det under nästa rubrik), men ett exempel var när jag 
frågade ett av barnen om det hade något hemligt ställe på gården. Barnet tvekade först att visa 
mig stället, varpå jag förklarade att barnet inte behövde visa mig platsen om det inte ville, 
men att jag lovade att inte säga till någon då jag bara är här på besök. Etisk symmetri mellan 
barn och forskare kopplar jag till stor del till just kommunikation mellan barn och vuxen, med 
kontinuerliga klargöranden kring t.ex. min roll som vuxen och forskare, och även 
klargöranden kring vad som förväntas av barnet. Jag tänker nämligen att det kanske inte är 
alla barn som är vana att bli ombedda att berätta om sitt liv och sina upplevelser, eller att 
barnet själv får inflytande över olika processer som vuxna initierar. Det kan därför vara en 
god idé, i relation till just begreppet etisk symmetri, att sträva efter en god kommunikation 
mellan den vuxne forskaren och barnet.  
 

 

                                                 6.6.2 Forskare på förskolan- en annorlunda roll  
 

Jag har ovan resonerat kring etisk symmetri mellan vuxen forskare och medforskande barn 
och vad det innebär både i teori och praktik. Jag vill till sist reflektera över endast själva 
forskarrollen i forskning med barn, speciellt när det kommer till etnografisk forskning där 
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forskaren befinner sig i barnets egen livsmiljö. På förhand var jag medveten om att man som 
forskare kan komma att möta vissa dilemman i fältarbetet kopplat till just rollen som en 
annorlunda vuxen i barnets vardagsmiljö. Gustafson (2006) lyfter hur hon i sitt etnografiska 
fältarbete i en grundskola var noga med att poängtera för både barn och vuxna att hon hade en 
annorlunda roll i skolan än de andra vuxna, där hennes ambition var att undvika en 
auktoritetsposition och istället vara där på så lika villkor som barnens som möjligt för att få 
tillträde till barnens vardagsliv i skolan (ibid, s. 57). Detta förde med sig en rad olika 
dilemman av olika slag, bland annat i samband med en olycka som skedde på barnens fritid 
men som fick inflytande på livet i skolan, där hon såg att ett barn var särskilt tagen av 
händelsen vilket hon förde vidare till klassläraren som kunde upprätta en krishantering för de 
involverade och resten av klassen (ibid, s. 59). Även om jag inte vistades på Fågelholkens 
förskola under en längre tid som Gustafson (2006) gjorde utan bara några timmar under en 
förmiddag, uppstod ändå en situation under mitt fältarbete där jag upplevde en typ av 
rollkonflikt mellan min roll som forskare och besökare, och rollen som vuxen med ett ansvar. 
Vid ett tillfälle under en samtalspromenad tar barnet mig till en del av förskolegården som har 
ett litet hål i marken det sipprar upp sand ifrån. När vi tillsammans sitter och inspekterar hålet 
med sand kommer ett annat yngre barn som inte deltar i studien, och nyfiket sätter sig bredvid 
oss och tar upp lite sand i handen och stoppar näven med sand i munnen för att smaka på den. 
Under min studietid har jag arbetat extra på förskola och det förekom ofta att vi pedagoger 
fick hindra speciellt yngre barn att stoppa sand, lera och andra olämpliga saker i munnen. Min 
invanda instinkt var att snabbt böja mig fram och föra bort barnets sandfyllda hand från 
munnen, men där och då gjorde jag inte det. Jag befann mig i en position som var annorlunda 
vilket gjorde att jag var helt oförberedd på att en sådan här situation skulle kunna ske. Jag 
hade inte bara en helt annan roll på förskolegården, jag var också mitt uppe i att bedriva 
forskning. Barnet jag intervjuade var i sin tur inne i en berättelse om platsen, ljudinspelningen 
var i full gång. Och där satt jag paralyserad av den oväntade händelsen framför mig. Jag och 
barnet var som sagt mitt uppe i samtalspromenaden vid tillfället för händelsen, där barnet med 
stor inlevelse var inne i sin berättelse om platsen i fråga. Skulle jag ha ingripit i situationen för 
att hindra det lilla barnet att äta sand skulle jag förmodligen ha avbrutit barnet i berättandet 
och därmed skapat ett avbrott som potentiellt skulle påverkat forskningsresultatet. Jag skulle 
också abrupt behövt lämna den roll som Gustafson (2006) kallar för ”annorlunda vuxen”, där 
jag skulle förvandlats till en vuxen i auktoritetsposition i barnets ögon. Hur skulle det 
påverkat barnets tillit och förhållningssätt gentemot mig i fortsättningen av 
samtalspromenaden?  
 

Min upplevelse av denna erfarenhet är att det är svårt att förutse sådana här typer av 
situationer innan fältarbetets början och förskolegården är en dynamisk miljö där det händer 
saker hela tiden, vilket ju är ett av skälen till varför jag tycker denna miljö är så spännande. 
Gustafson (2006) menar vidare att även om det bör vara samma etik som gäller studier av 
barn som av vuxna innebär en närgången studie av barns vardagsliv ett stort ansvar (ibid, s. 
60), och efter denna händelse anser jag att detta ansvar behöver reflekteras över inte bara av 
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forskaren själv innan fältarbetets början, utan också tillsammans med de vuxna som finns i 
den livsmiljö man som forskare träder in i. Som forskare kommer man nog inte ifrån de 
konflikterande villkor som den säregna rollen medför, men genom att vara förberedd på att 
rollen just kan innebära olika dilemman mitt under fältarbetet tror jag det är lättare att vara 
mer flexibel och balansera situationen när saker väl händer.   
 

7.  Barnens användning och upplevelse av förskolegårdens innehåll 
	
 
Nedan redovisas analysen av samtalspromenaderna med barnen på avdelningen Pärlugglan 
utifrån barnens användning och upplevelse av förskolegårdens innehåll. Analysen i sin helhet 
fokuserar på att via barns perspektiv belysa hur barn genom sitt aktörskap skapar mening i 
miljöer med begränsat utbud och liten yta, samt vilka miljöer och redskap som inte upplevs 
meningsfulla. Det gör jag utifrån studiens teoretiska begrepp barns aktörskap, platsskapande, 
platsidentitet, barns platser och handlingserbjudanden. 
 
På Fågelholkens förskolegård finns sammanlagt sex olika planerade ”lekställen”; en liten 
sandlåda, ett lusthus, två snurror samt ett trätorn med en rutschkana. Det finns utöver det en 
redskapsbod där man förvarar cyklar och lite andra leksaker. Större delen av gården består av 
en asfalterad plan. I ena hörnet av gården har en avsats relativt nyligen byggts med en trappa 
som leder upp till en plan yta av konstgräs och så kallat gummiasfalt. Här finns två snurror, 
ett rutschkanetorn, ett lusthus och en sandlåda. När alla avdelningarna är ute samtidigt är 
ljudvolymen hög och ljuden studsar mellan den plana asfalten och de höga husväggarna som 
omger förskolegården. Tillfället för samtalspromenaderna var i början på december, de 
senaste dagarna hade det regnat och sedan varit minusgrader på nätterna. På flera ställen på 
gården var det därför blött med en del isbildning.  
 
Ur barnens berättelser framkom att platser som upplevs roliga att vara på är ställen där man 
kan leka flera stycken samtidigt, däribland ena snurran och lusthuset. Dessa platser är öppna 
till sin karaktär vilket bjuder in till att barnen själva kan bestämma hur man vill använda 
platsen vilket upplevs positivt. Platser där det går att finna naturliga och lösa material upplevs 
också som positiva där man gärna är. Platser som upplevs negativa är de lekställen som inte 
erbjuder variation i sitt användningsområde, platser som inte erbjuder barnen utmaningar och 
där det finns för många regler kring platsen. Ytor av asfalt, gummiasfalt och konstgräs 
upplevs också som negativa av barnen, dessa anses som ”tomma” och värdelösa som inte går 
att använda till något. Platser som ”gör ont” upplevs också som negativa ställen på gården, 
alltså ställen som har en illa planerad utformning som gjort att barnen vid något eller några 
tillfällen har upplevt obehag på dessa ställen. Barnen uppskattar olika naturliga inslag. På den 
moderna, lilla förskolegården mitt i den centrala stadsdelen är det just naturen och dess 
element som berikar barnen mest.  
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  7.1 Tråkiga platser inbjuder och inspirerar inte till aktivitet 
 
Ur barnens berättelser framkommer att de ställen på gården som upplevs tråkiga, dåliga eller 
fula är de platser, redskap eller föremål de identifierar som oanvändbara i lek. Det finns olika 
skäl till att en plats anses vara oanvändbar. Det kan dels vara när ett redskap eller föremål inte 
kan användas i lek, t.ex. boxen med alla leksaker till sandlådan. Det kan också vara när ett 
lekställe, som t.ex. rutschkanetornet, saknar variation i de möjliga aktiviteter det erbjuder. Det 
kan också handla om ytor på gården som barnen betraktar som ”helt tomma”, där de inte bara 
saknar funktion utan också upplevs direkt fula och frånstötande i och med sitt onaturliga 
material i konstgräs och gummiasfalt. Nedan redovisas och analyseras barnens berättelser om 
de platser, lekställen och redskap som de upplever är tråkiga att vara på, som anses fula eller 
onödiga på förskolegården.  
 
 

                 Rutschkanetornet- brist på variation och utmaning 
 
 

Vera, Annie, Elsie och Alice uttrycker alla var för sig att de ogillar rutschkanetornet (se 
bilaga, figur 1), gårdens största planerade lekställe. Tjejerna ger olika skäl till att 
rutschkanetornet inte uppskattas.  
 

Det är tråkigt att vara här för man får inte klättra på den här VISAR EN REPSTEGE 
HÄNGANDES PÅ TORNETS ENA SIDA. Vi vill klättra på den men vi får inte. 
Fröknarna säger nej. Då är det inte ett dugg kul att vara här mer.  

 
Elsie förklarar att de förut fick klättra på rutschkanetornets ena vägg som utgörs av en slags 
repstege (se bilaga figur 8), men sedan kom de minsta barnen och också ville klättra. De 
ramlade ner och slog sig, berättar Elsie, och sedan dess är det förbjudet för alla barn på 
Fågelholken att klättra där. Jag tolkar det som att platsen från början erbjöd barnen 
utmaningar i och med repstegen. Den är brant och svajig, och lyckas man inte genom 
skickligt klättrande ta sig upp är det en bra bit ner till marken. Elsie menar att klättringen på 
repstegen var det enda roliga med rutschkanetornet, där det roliga med platsen försvann med 
de nya reglerna.  Jag tolkar det som att det var ett ställe som innebar spänning och där man 
kunde testa sin kapacitet sett till både styrka, mod och smidighet.  
 

Vi leker inte så ofta där. För man bara kan åka rutschkanan och inget mer. Och den åker 
inte så snabbt. Men man kan hålla i sig i dom där pinnarna och hänga liksom. Det kan 
man. Men det får vi ju inte.   
 

Eftersom barnen inte längre får klättra på repstegen förlorade platsen sin attraktion, och nu är 
det inte ”ett dugg kul” att vara där mer sen klättringen förbjöds. Annie tycker också 
rutschkanetornet är förskolegårdens tråkigaste ställe;  
 

För att man bara kan åka rutschkanan. Man kan inte göra mer där. 
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Platsen är alltså tråkig enligt barnen för att platsen bara erbjuder en slags aktivitet; att åka 
rutschkana. Alice berättar liknande om platsen, att det enda man kan göra på rutschkanetornet 
är att åka rutschkana, och att den inte åker så fort varför också själva kanan är helt ointressant. 
Vera gillar specifikt inte rutschkanetornets nedervåning, ett litet utrymme längst ner i tornet. 
Jag tolkar just Veras upplevelser av tornet som ett resultat av brister i konstruktionens av 
tornet som upplevs frånstötande av barnen. Vera ogillar nämligen rutschkanetornet dels för att 
nedervåningen är mörk och trång med dålig sikt ut över resten av gården, men också för att 
det innebär ett ganska stort obehag att vistas här nere om det är barn som leker på 
övervåningen;  
 

Om man är här under och det är några som är där uppe (PÅ ÖVERVÅNINGEN) så 
kommer det ner grus i ansiktet, det är inte kul.  

 
Det är således flera skäl till att just denna plats på förskolegården är illa omtyckt av barnen.  
Rutschkanetornets utformning upplevs ensidig där de identifierar att platsens huvudsakliga 
användningsområde är att, ett barn i taget, glida nedför rutschkanan. För de äldre barnen går 
inte rutschkanan tillräckligt snabbt för att platsen ska upplevas rolig att vara på, och när den 
roliga och utmanande repstegen är förbjuden att använda upplevs platsen både tråkig och 
meningslös. Rutschkanetornet är ett bra exempel på det Rasmussen (2004) skriver, hur platser 
för barn designade av vuxna reflekterar vuxnas idéer om barn, men att dessa platser inte alltid 
möter just barns behov (Rasmussen 2004, s. 161). Jag upplever att barnen analyserar 
Rutschkanetornets möjligheter, där de kommer fram till ett antal handlingserbjudanden, t.ex. 
att klättra upp för repstegen, eller gömma sig i utrymmet på nedervåningen. Men när klättring 
är förbjudet och man får grus i ansiktet i botten av tornet, blir det svårt. Eriksson Bergström 
menar att miljön ibland kan vara planerad på ett sätt som gör att ett handlingserbjudande inte 
kan förändras med individens intentioner oavsett barnets eget motiv (Eriksson Bergström 
2013, s. 39). Det är tydligt att rutschkanetornet är byggt och planerat som ett roligt lekställe 
för barn, men när barnen själva berättar om sina upplevelser av platsen ser de tornets 
potential, men utformningen och de omgivande reglerna gör att platsen inte upplevs som rolig 
att vara på. Grahn (1997) ser hur förskolegårdar med sterilt landskap och begränsat utbud inte 
lyckas utmana barnen på ett sätt som barnen har behov av. De äldre barnen på förskolan med 
bostadsgård söker ständigt efter utmaningar, ser Grahn. De utmanar det sociala rummet, letar 
efter platser högt upp, och engagerar sig i olika gränsöverskridande aktiviteter (Grahn 1997, s. 
39). Jag ser hur barnen på Fågelholkens förskolegård ger uttryck för att gårdens största 
planerade lekställe blir ointressant när platsen inte längre utmanar dem, och de har provat 
platsens olika användningssätt, t.ex. att klättra upp för tornets vägg via den svajiga repstegen, 
men eftersom gårdens olika lekställen ska delas med barn i yngre åldrar, där klättring på 
repstegen är en för svår utmaning utifrån deras nivå, bestämmer de vuxna att ingen får utmana 
tornets användningssätt. Mårtensson (2005) ser hur just designade lekredskap i jämförelse 
med natur och vegetation leder till mer förutbestämda föreställningar hos både barn och 
vuxna kring hur lekstället skall användas (Mårtensson 2005, s. 124). Även om dessa redskap 
används mycket av barnen, menar Mårtensson att liknande typer av platser sällan bjuder in 
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barnen till att göra egna val, och det uppstår sällan vidlyftig lek och förhöjd stämning med ett 
utvecklat lekförlopp (Mårtensson 2005, s. 124).  
 
 
    Plana ytor, trappan och boxen- ingen funktion för leken  
 
Även om jag varit inne på hur just platser som saknar variation i utformningen och som 
därmed brister i funktion för barnens lekar och användning, ovan kopplat till 
rutschkanetornet, finns det fler platser på förskolegården som på andra sätt upplevs vara 
tråkiga på grund av att man inte kan göra något med dem. Fågelholkens gård är asfalterad och 
den nybyggda avsatsens yta är gjord i gummiasfalt och konstgräs. Gårdens markyta är platt, 
och det är just dessa plana ytor av gummiasfalt och konstgräs som flera barn tycker är tråkiga 
och fula på gården. Titman (1994) menar att barn ofta värderar element i sin närmiljö efter 
deras funktion, alltså vad de kan använda någonting till (Titman 1994, s. 27). Knut visar en 
plätt av konstgräs (se bilaga, figur 6) som gränsar till stängslet och ligger utanför lusthuset  
 

Här kan man inte göra något. Man kan bara sitta här och ha tråkigt. Det skulle vara lite 
saker här som man kan leka med, då skulle de bli kul. Jag vet inte vilka saker men att det 
inte bara var helt platt här i alla fall.  

 
Knut vet inte vad som skulle kunna finnas här för att platsen skulle bli roligare, men han 
uttrycker dock att det i princip skulle kunna vara vad som helst här istället för vad som finns 
här nu. Rasmus visar mig en plats på gården som liknar den Knut visat. Här finns ingenting 
menar Rasmus; det är en plan plätt av gummiasfalt och konstgräs i anslutning till stängslet. 
Rasmus pekar runt på ytan han benämner som gårdens tråkigaste plats.  
 

Det är inga leksaker här. Det är inte ens riktigt gräs här!  
 

När vi står på dessa platser som Knut och Rasmus visar upp är det uppenbart att själva 
materialet ytan på avsatsen är gjord av gör det svårt att utnyttja de ställen som ”blir över”, 
alltså de mellanrum som skapas mellan de planerade lekställena på gården. På dessa 
”mellanrum” finns inga redskap eller leksaker, och på grund av att det saknas jord och 
naturlig mark saknar avsatsen växtlighet så som buskar och gräs och andra lösa material 
barnen hade kunnat använda i leken. Dessa ytor ogillar barnen. Det är inte svårt att förstå 
varför om man ser till hur Grahn (1997) beskriver hur förskolegårdar faktiskt kan verka 
utvecklingshämmande när det i miljön inte finns något att upptäcka (Grahn 1997, s. 8.). 
Samtidigt menar dock Grahn (1997) att platser som inte är fyllda av vuxnas budskap om dess 
syfte och användningsområde bjuder in barnen att använda sin egen fantasi där barnen kan 
skapa sina egna platser (ibid, s. 8). Varför verkar platsskapande vara svårt på just dessa ställen 
som Rasmus och Knut visar upp? Det pojkarna förmedlar i sina upplevelser av dessa platser 
är att de är intetsägande; det finns ingen platsidentitet och de lyckas inte identifiera några 
handlingserbjudanden, kanske just för att det inte finns någonting menar de själva. Ytan av 
gummiasfalt och konstgräs är ett fast material gjord för att tåla hårt slitage. Det går inte att 
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göra kakor av jord, plaska i lera eller gräva en grop. Grahn (1997) menar att den fysiska 
miljön runt omkring barnet ska vara utformad på ett sätt som inbjuder till upptäckter på olika 
sätt och som kan fungera som en aktiv part i leken (ibid, s. 8). Det är omöjligt att göra 
konstgräs eller gummiasfalt till en aktiv part i leken, visar Knut och Rasmus. Platserna som 
pojkarna visar mig verkar inte ha någon av de egenskaperna Grahn (1997) talar om. Titman 
(1994) ser i sin egen forskning hur just asfalt är illa omtyckt av barn då det ”gör ont”, medan 
barn istället uppskattade gräs (Titman 1994, s. 106). Just detta framkommer i Alice berättelse 
om den andra av de två snurrorna, den som ser ut som en tratt, platsen hon tycker minst om på 
gården. Hon berättar att det är läskigt att leka på tratt-snurran för att den går för fort och för 
att det gör ont att falla av den då man landar hårt på gummiasfalten nedanför.  
 
Melvin tycker i sin tur att den fulaste platsen på gården är ”trappan” (se bilaga, figur 3), vilket 
syftar på trappen som leder upp till den nybyggda avsatsen. Men varför är den tråkig då, 
undrar jag.  
 

Man kan inte göra något på den.  
 
Jag tolkar det åter igen som att barnen upplever att de platser som finns på förskolegården ska 
kunna användas till något roligt. Platser som inte inbjuder till aktivitet är tråkiga. Knut tycker 
också att det sämsta stället på gården är i området vid trappan, men han syftar mer på den lilla 
passagen ut från området för den nybyggda avsatsen strax efter man gått nedför trappan. 
 

Jag tycker inte om just här för när bebisarna kommer ut härifrån gråter dom. Det är 
jättejobbigt att höra.  
 

Vissa ljud, som t.ex. småbarnens gråt och skrik verkar alltså upplevas som jobbigt och 
störande, vilket i sin tur gör en plats oattraktiv att vara på. Med gårdens begränsade yta blir 
varje stimuli så som ljud, ljus, material och atmosfär mer påtagliga. Barnens berättelser har 
utöver detta hittills visat att saker som inte går att använda i lekar upplevs som meningslösa, 
tråkiga eller fula. Men för andra kan de också ses som rent av livsfarliga. Elsie leder mig till 
den fulaste platsen på gården enligt henne. Elsie pekar på redskapsboxen (se bilaga, figur 7), 
som står precis bredvid sandlådan där man förvarar sandlådeleksaker. Elsie förklarar med stor 
inlevelse att boxen inte bara är ful utan också ett potentiellt hot mot förskolegårdens barn.   

 
Här inne kan man dö! När man stänger här och en kompis är i den kan den dö. Den är 
farlig. Ja för man kan klämma sina fingrar och det blir blod!  

 
Elsie upplever inte bara redskapsboxen som farofylld, utan hon verkar utöver det tycka att den 
är både onödig och ful eftersom den inte har något uppenbart användningsområde för barnen. 
Ur den vuxnes ögon är ju redskapsboxens funktion att förvara leksakerna som hör till 
sandlådan på ett smidigt sätt nära sandlådan, och inte t.ex. i den stora boden 25 meter bort. 
Boxen är konstruerad på ett sätt som faktiskt gör det skrämmande lätt för barn att klämma sig 
på den, och det är samtidigt lätt att, med eller utan kvarvarande barnasinne, se hur boxen kan 
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vara tämligen lockande att krypa ner i för att gömma sig. Funktionen och utseendet på varje 
enskilt föremål på den begränsade gården hamnar i fokus för barnen, och jag märker att 
barnen söker efter redskap, föremål och ställen som kan betyda något för dem, som de kan 
använda och göra något av. Jag tolkar också Elsies dramatiska uttryck om redskapsboxens 
potentiellt dödliga konsekvenser som ett försök till att göra ett trist och oanvändbart föremål 
på gården till något spännande som man bör akta sig för, på en förskolegård som i övrigt är 
ganska riskfri.  
 
 

   7.2 Roliga platser möter behov och erbjuder naturliga material 
 
Ur barnens berättelser framkommer att platser som upplevs roliga att vara på är ställen som 
generellt sett möter barnens behov där barnet kan använda platsen på ett flexibelt sätt, men 
också där man kan leka flera stycken samtidigt och platser som utmanar, däribland snurran 
och lusthuset. Platser där det går att finna naturliga och lösa material upplevs också som 
positiva där man gärna är, t.ex. vattenpölen som uppkommer efter regn där man kan leka med 
vatten på olika sätt och även hämta is när det är minusgrader. Nedan redovisas och analyseras 
barnens berättelser om de platser, lekställen och redskap som de upplever är roliga att vara på 
och som anses fina. 
 
 

             Snurran- en möjlighet att testa sin kapacitet  
 
Barnens berättelser om gårdens roliga platser och deras aktiviteter där illustrerar tydligt hur 
barn på ett kreativt sätt hanterar omgivningens fysiska förutsättningar, vare sig det är 
planerade lekställen eller odefinierade platser, utifrån egna önskemål och behov. Vera leder 
mig till hennes roligaste ställe på gården. Vi stannar vid ena snurran. Det ser ut som en stolpe 
fäst vid en rund platta (se bilaga, figur 2). Vera berättar att hon är här med sina kompisar. Jag 
frågar Vera vad som är så roligt med att vara just här. 
 
 

Att man kan snurra snabbt och man kan snurra sakta eller leka såhär ”bort med dig bort 
med dig!” EN LEK DÄR MAN SNURRAR RUNT OCH PUTTAR BORT ANDRA 
BARN SOM KOMMER NÄRA.  
 
 

Hon säger att snurran dock är lite lurig för att man kan snurra så fort man vill, det finns inget 
stopp för hur fort man kan snurra. Det verkar alltså finnas utrymme för att själv bestämma 
över användningen av snurran. Vera vill demonstrera snurrans utmanande karaktär. Hon 
hoppar på snurran och skjuter ifrån med ena benet. Det börjar gå snabbt och med full kraft 
försöker hon hålla i sig. De fodrade vantarna klämmer sig fast runt stången. Hon får upp 
farten till den grad att hon plötsligt flyger av snurran och landar på gummiasfalten nedan. 
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Mössan har flugit av och ligger en bit bort. I en annan samtalspromenad berättar också Alice 
att hon tycker att snurran är det roligaste stället på hela gården.  
 

 
Det är mitt bästa ställe för att den kan snurra så snabbt. Och för att alla mina kompisar är 
här.  
 
 

Alice verkar också uppskatta snurrans utmanande funktion sett till att det är barnets kapacitet 
som avgör snurrans gränser vilket verkar vara ett av de attribut som lockar hos platsen, men 
också att det går att vara flera personer på samma gång här. Även om snurran har en ganska 
specifik utformning har barnen identifierat sätt att leka flera stycken på platsen vilket de ser 
som positivt. En mötesplats där flera barn kan sammanstråla rent fysiskt. Eriksson Bergström 
(2013) lyfter fram att barn gör motstånd till att fysiska föremål ska vara vad de är ämnade att 
vara, där de upptäcker olika alternativa handlingserbjudanden (Eriksson Bergström 2013, s. 
51). Utifrån Eriksson Bergströms begrepp handlingserbjudanden ser jag hur barnen tar in 
informationen snurran präglas av där barnen identifierar vilka aktiviteter som är möjliga och 
icke möjliga (Eriksson Bergström 2013, s. 38). Vera och Alice identifierar snurrans 
användningsområde- att snurra runt runt, en och en, men bygger därefter leken ”bort med 
dig!” kring vad snurran fysiskt sett erbjuder, men där fler barn kan få vara med. Även om 
snurrans funktionella möjligheter är begränsade lyckas ändå barnen på ett kreativt och 
lustfyllt sätt integrera fler barn i leken som kretsar kring en plats byggd och planerad för 
endast ett barn åt gången. snurran är en av de platser på gården som barnen har identifierat 
flera handlingserbjudanden hos, där barnen hittat ett sätt att tillsammans bygga lekar kring en 
plats som är planerad för endast ett barn i taget. Snurran kan alltså betraktas ha en karaktär 
som är mer öppen för barnens egna tolkningar av hur man kan använda den, även om det är 
ett relativt statiskt lekredskap planerat av vuxna.  
 
 
     Vattenhålet- fascination inför gårdens naturliga inslag 
 
Rasmus tycker att förskolegårdens bästa ställe är vad de flesta barn kallar vattenhålet (se 
bilaga, figur 3). Det är hög ljudvolym här- massor av barn sitter i en ring med hinkar och 
spadar. Det skvätter och barnen skrattar. Det är en vattenpöl som skapats i ett hörn av gården 
där det skett en nedsänkning i asfalten, vilket bildat en rolig pöl med både lera, vatten och 
även dagen till ära, lite is. Rasmus förklarar att man på den här platsen leker med vatten och 
att det är roligt just för att ”man kan ta på vattnet”, säger Rasmus. Förtjusningen över is är 
påtaglig hos de flesta barn på gården, vid varje ställe där det bildats is leker några barn, 
däribland Vera som med glädje visar mig en annan vattenpöl som frusit över natten. Hon visar 
att man kan göra många saker med isen men det roligaste är att ”åka skridskor” på den hala 
isiga ytan. Vattenhålet är en intressant plats för barnen då den ju faktiskt inte alltid är där. 
Vattenhålets oförutsägbara karaktär är inte bara det som gör platsen attraktiv, vattnet, leran 
och isen är lösa material med oändliga möjligheter där dess obestämda funktion och karaktär 
inbjuder barnen till att själva bestämma hur det ska användas. De naturliga element som finns 
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på gården uppmärksammas, används och uppskattas alltså stort av barnen, och det är tydligt 
att det är de naturliga inslagen så som exempelvis vatten och is, som verkligen förhöjer 
lekupplevelsen och erbjuder platser fler handlingserbjudanden (Eriksson Bergström 2013). 
Grahn (1997) menar att naturinslag likt vatten och is, stimulerar till fler lekaktiviteter hos barn 
då naturen inte är fylld av vuxnas budskap om dess syfte och användningsområde utan bjuder 
in barnen till platsskapande- att använda sin egen fantasi där barnen kan skapa sina egna 
platser (Grahn 1997, s. 6). Fredrika Mårtensson (2005) undersöker vilka egenskaper i 
utemiljön som mest triggar kreativ lek och ser även hon hur naturliga inslag på förskolegårdar 
har en särskilt betydelsefull funktion då den inte har förutbestämda användningsområden där 
barnen kan leka fritt med materialen (Mårtensson 2005, s. 125). Grahn (1997) menar vidare 
att utemiljön på förskolan med väder, vind, sol, växter och natur uppfyller barns behov av 
sinnlig stimulans (Grahn 1997, s 6), och det är tydligt hur barnen på olika sätt försöker 
tillfredsställa dessa behov genom att aktivt söka efter naturliga element på förskolegården så 
som is, stenar, vatten och växtlighet. När naturliga inslag uppkommer på gården, t.ex. efter 
regn eller minusgrader, uppskattas och används de flitigt av barnen. Vattenhålet är ett av de 
ställen på gården som många barn tycker om att vara på, men som inte är ett av vuxna 
planerat lekställe. Det är alltså inte en plats som vuxna byggt med en bestämd funktion, utan 
ett ställe barnen själva ”skapat”. Grahn (1997) hänvisar till begreppet platsskapande när barn 
tar odefinierade platser, likt vattenhålet, i anspråk då platsens obestämda funktion bjuder in 
till att barnet fritt kan använda platsen efter egna önskemål och behov (Grahn 1997, s. 7), men 
Grahn lyfter också fram hur det vid platsskapande uppstår en mötesplats mellan den yttre 
verkligheten och barnets inre värld (Grahn 1997, s. 7). Vattenhålet är en sådan mötesplats, ett 
ställe där barn förvandlat en nedsänkning i en asfaltsplätt med vatten och is till en levande 
plats för skratt, kreativitet och gemenskap. Vattenhålet kan även ses utifrån Rasmussens 
(2004) begrepp Barns platser, där barnen på Fågelholkens Förskola har utvecklat ett 
meningsfullt band till en helt annan plats på förskolegården än vad de vuxna haft i åtanke i 
planerandet av gården för barnen. Rasmussen (2004) menar vidare att ”barns platser” inte 
bara utgörs av en plats som är speciell för ett barn, utan där flera barn använder platsen och 
sammanstrålar rent fysiskt och som tillskrivs en speciell betydelse (Rasmussen 2004, s. 161). 
Vattenhålet är utan tvekan en av de platser på förskolegården som lockar flest barn samtidigt, 
där barn i olika åldrar leker sida vid sida vilket också säger något om att platsens odefinierade 
karaktär erbjuder något för alla åldrar.  
 
Eftersom Fågelholkens förskolegård i huvudsak består av asfalt och konstgräs uttrycker flera 
av barnen stor glädje över de naturliga inslag som de hittar på gården. Knuts bästa plats på 
gården är snurran, men det framkommer att han inte tycker om snurran för att det är roligt att 
snurra på den.  
 

Jag gillar snurran för att det finns många små stenar här. Jag plockar dom. Jag samlar på 
dom och leker med dom sen. 
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De små stenarna kommer från sulorna under barnens skor som lossnar när de tar fart från 
gummiasfalten. Knut har alltså här identifierat snurran som en källa till roliga lekmaterial, och 
när han ser att flera barn är där och leker passar han på att gå dit för att samla stenar. Eriksson 
Bergström (2013) skriver att den fysiska miljön präglas av olika möjligheter och grundar sig i 
relationen mellan själva miljön och den enskilda betraktaren (ibid, s. 38), vilket blir tydligt i 
Knuts berättelse om sina aktiviteter vid snurran då han identifierar ytterligare ett av snurrans 
handlingserbjudanden- en källa till lösa naturmaterial att leka med. Knut verkar uppskatta just 
lösa material på gården vilket han återkommer till när vi går till andra platser. Han är inte 
mycket för att leka på de olika planerade lekställena, och berättar att han vill ha mer saker att 
leka med, vilket jag tolkar som att han önskar fler lösa redskap och material på gården.  
 
 
      Lusthuset- en odefinierad plats med något för alla 
 
En annan plats på gården är det barnen kallar lusthuset (se bilaga, figur 4 och 5), det finaste 
stället på gården enligt flera av barnen. Det ser ut som ett traditionellt byggt lusthus i något 
mindre skala med bänkar och en öppen yta i mitten. När vi kommer in i lusthuset är det 
många barn som är här inne. Elsie funderar en stund på frågan varför just lusthuset är det 
finaste stället på gården. Hon förklarar sedan att det är för att lusthuset ser ut som ett ställe där 
vuxna är på restaurang, vilket gör lusthuset ett perfekt ställe att leka just restaurang på, vilket 
är jätteroligt, säger Elsie och ler. Man gör först kakor och mat av sand, sen serverar man det 
på lusthusets bänkar, berättar hon vidare. Efteråt måste man sopa upp efter sig, berättar hon 
också. Alice visar under en annan promenad också upp lusthuset som en favoritplats och 
berättar även hon om Lusthuset som en utmärkt plats för just restaurang-lek. Alice nämner 
också att Lusthusets väggar är passande att klättra på. Man tar spjärn mot de utstickande 
plankorna i panelen och försöker häva sig upp för väggen. Knut visar också upp lusthuset och 
menar att detta är ett annat favoritställe han gillar att vara på. Knut har en intressant förklaring 
till varför.  
 

Jag brukar vara här för att jag inte leker här. Om det är kallt ute då kan man gå in här och 
så blir det varmare.  
 

Jag ber Knut förklara ytterligare för mig vad han menar. Han förklarar att han sällan leker i 
lusthuset, men att andra barn gör det. Han menar att han istället använder lusthuset till ett 
ställe att bara vara. Här finns flera sittplatser, det är öppet och högt i tak, och det relativt 
slutna utrymmet gör det till en avskild plats från resten av gården. Jag frågar Knut om han går 
hit för att få vara ifred, men han svarar direkt att så är inte fallet. Det finns ingenstans på 
gården man kan vara ifred, säger Knut bestämt. Men lusthuset menar han, är det bästa stället 
att ta en paus på, t.ex. att få värma sig lite när det är kallt. Mycket riktigt är lusthuset en plats 
på gården som ständigt har besök av ett eller flera barn, men lusthuset är inrett med flera 
bänkar i en rund cirkel vilket verkar skapa en känsla av att kunna sitta lite ostört en stund, 
även om man inte får vara helt ifred.  
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Lusthusets användningsområde är relativt odefinierat objektivt sett i relation till vad det 
egentligen är tänkt att användas till, men det faktum att lusthuset är just ett litet hus gör det till 
en attraktiv plats för många barn. Lusthuset verkar utifrån barnens berättelser användas till lite 
olika aktiviteter och ändamål, barnen verkar alltså kunna identifiera flera 
handlingserbjudanden hos lusthuset. Elsie menar att lusthuset är ett perfekt ställe att leka 
restaurang på då det ser ut som ett ställe där vuxna är på restaurang. Alice gillar att klättra på 
lusthusets väggar med utstickande panel, och Knut går och sätter sig i lusthuset under kalla 
dagar för att värma sig och ta en paus från lekar på andra ställen ute på gården. Det blir tydligt 
att det på olika sätt finns en klar platsidentitet kring lusthuset hos både Elsie, Alice och Knut. 
Heurlin-Norinder (2005) förklarar platsidentitet som en känsla av en plats som sin egen där 
platsen blir till ett mentalt meningsfullt rum (Heurlin-Norinder 2005, s. 66), och lusthuset har 
en odefinierad karaktär som möjliggör att varje enskilt barn kan göra platsen just till sin egen, 
beroende på vad man för stunden har för behov av platsen. Lusthuset ger t.ex. Alice och 
hennes kompisar möjlighet att få känna sig viktiga och lite vuxna där hon glädjefyllt berättar 
om restaurangen de driver i lusthuset. Platsidentitet handlar nämligen också om att använda 
platser på olika sätt just för att tillgodose olika behov menar Titman (1994, s. 8), vilket även 
Knut tydligt illustrerar då lusthuset är en för honom meningsfull plats han använder som en 
egen zon för återhämtning av olika slag då huset ger både värme och viss avskildhet. Där barn 
vistas och känner meningsfullhet skapas just platsidentitet menar Heurlin-Norinder (2005), 
vilket Lusthuset är ett exempel på.  
 
 
      Bänken och stammen- ställen mellan lekar 
 
Det är få icke planerade lekställen barnen nämner att de är på, men två av dem är bänken och 
stammen (se bilaga, figur 4). En av Melvins favoritplatser på gården är träbänken som står 
nedanför avsatsen. Han tycker om bänken för att man kan ta det lugnt och sitta och prata med 
en kompis men också för att det är roligt att hoppa ner från bänken så att det dunsar. Det finns 
således en platsidentitet i enlighet med Heurlin-Norinder (2005, s. 66) kopplat till bänken, där 
bänken utgör ett mentalt meningsfullt rum för Melvin där han kan varva ner och prata en 
stund med en kompis. Ett annat ställe som Melvin tycker om är en trädstam med grenar och 
barken borttagen som står som en påle mitt på den nybyggda avsatsen. Man kan göra en enda 
sak och det är att snurra runt den, menar Melvin. Även fast Melvin bara identifierar en sorts 
aktivitet kring stammen verkar han använda stället som en plats mellan andra lekar och 
ställen. Man snurrar några varv och sen går man vidare. Trots att Melvin förklarar att platsen 
är ett ställe att vara på mellan lekar, vilket jag definitivt förstår innebörden i, kan jag dock inte 
låta bli att analysera vad den kala stammen mitt på avsatsen är tänkt att användas till hos de 
som planerade gårdens utformning och utbud? Titman (1994) menar att miljöer har en 
underliggande symbolism i sin design där en gårds utformning och utbud bär på kodade 
budskap om hur man vill att barnen ska vara och vad man vill att de ska göra på platsen. Varje 
element i utomhusmiljön, menar Titman (1994), kommunicerar till barnen, där gårdens utbud 
och kvaliteter i sig också säger något om de vuxnas attityd till barnen (Titman 1994, s. 16). 
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Melvin och hans kompis identifierar ett handlingserbjudande hos stammen, att snurra runt 
den, men de tillägger att det också är det enda man kan göra med den. Titman (1994) skriver 
just att ett träd med lågt sittande grenar kommunicerar ”du förväntas klättra och ha roligt på 
mig”, medan ett träd med en kal stam istället säger ”du kan bara titta på mig” (Titman 1994, s. 
16). Om man ser till vad träbänken kommunicerar är budskapet tydligare, en plats som 
inbjuder barn och vuxna att vila, men där också barnen hittar ytterligare användningsområde 
för bänken; en rolig avsats att hoppa upp och ner ifrån. Men stammen är och förblir en gåta 
för mig när jag utgår från hur Titman (1994) betraktar de kodade budskapen i skol-och 
förskolegårdars utbud. Jag tänker att man på en gård med en begränsad yta rimligen bör 
validera varje enskild detalj på förskolegården i försäkran om att det utbud som finns på 
gården ska kunna användas av barnen i mer än några sekunder.  
 
 

8. Förskolegården om barnen fick bestämma 
 
Med utgångspunkt från barnens berättelser om både deras favoritplatser på gården och de 
platser de anser vara tråkiga och fula, var jag intresserad av att veta hur förskolegården skulle 
se ut om barnen själva fick bestämma. När jag ställde just den frågan till barnen under de 
olika samtalspromenaderna blev det tydligt för mig att frågan nog var för abstrakt att ta in, det 
verkade vara svårt för barnen att föreställa sig gården i någon annan skepnad än så som den 
ser ut nu. Några barn säger att förskolegården är bra som den är men ger ingen förklaring till 
varför. Mot bakgrund av den insikten har jag i analysen av just denna frågeställning tagit in 
andra berättelser från barnen som jag här tolkar som uttryck för vad barnen vill få bort från 
gården, vad de verkar sakna och vad de hade velat skulle finnas på förskolegården om de fick 
bestämma. Vad som går likt en röd tråd genom samtliga barns berättelser är de olika uttryck 
för en längtan efter mer naturliga inslag på förskolegården. Denna längtan kommer också 
fram i barnens berättelser om Bergsparken; en närliggande park de älskar att gå till med 
förskolan där barnen uttrycker förtjusning över att det där finns riktigt gräs.  

 

        8.1 Mer miljö av vild och varierad karaktär: en gård som utmanar  
   

Under denna rubrik har jag tolkat och sammanfattat barnens berättelser som att de saknar 
utbud, miljöer och material av mer ”vild” karaktär, alltså mer variation på de planerade 
lekställena och som kan erbjuda barnen mer utmaningar.  
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                                                             Lekställen som ger utmaningar 
 

I Grahns (1997) forskning ser han hur de äldre barnen på förskolan på den begränsade gården 
i stadsmiljö ständigt söker efter utmaningar i miljön. Barnen utmanar det sociala rummet, 
letar efter platser högt upp och engagerar sig i olika gränsöverskridande aktiviteter. Den 
torftiga utemiljön utmanar inte längre de äldre barnen och de provar nu andra användningssätt 
på gårdens olika platser ser Grahn (Grahn 1997, s. 39), och jag anar liknande tendenser ur 
barnens berättelser om förskolegårdens olika platser. Ett bra exempel på just detta är barnens 
upplevelser av rutschkanetornet. Barnen har undersökt tornets karaktär och dess olika 
handlingserbjudanden, däribland ett alternativt sätt att ta sig upp på övervåningen som ger 
både spänning och en känsla av bemästrande- att klättra uppför tornets vägg på en svajig 
repstege. Men när den enda utmanande aktiviteten knuten till rutschkanetornet förbjuds av de 
vuxna finns inte längre något oförutsägbart eller spännande med platsen. Grahn (1997) menar 
att behovet av utmaning är något som människan har hela livet, även barn. Viktigt är dock 
menar Grahn att ta i beaktning att vad som är utmanande varierar och beror på den enskilda 
individen (Grahn 1997, s. 89). Jag tolkar barnens berättelser som att de skulle vilja ha mer 
lekställen som inbjuder till risktagande och fysiska utmaningar, men också lekställen vars 
utformning ställer krav på barnen på olika sätt, som tvingar barnet att vara lite modig, att 
tänka och klura eller att ta egna initiativ.  

 

           En miljö med mer variation 
 

Baserat på ovanstående resonemang är det viktigt, skriver Grahn (1997) att förskolegården är 
av skiftande karaktär så att barn själva kan finna balansen mellan utmaning och trygghet, där 
barn kan finna utmaningar som motsvarar deras individuella upplevelser av vad en utmaning 
är (Grahn 1997, s. 90). Flera av de platser och lekställen som finns på Fågelholkens 
förskolegård uppfattas ha ett färdigt budskap om vad de ska användas till, det finns alltså 
mindre i miljön som är ”vilt”, odefinierat och som inbjuder till upptäcktsfärd eller 
gränsöverskridande. Fram för allt uppfattar jag hur miljön gör det svårt till det Grahn (1997) 
kallar platsskapande, alltså att barn ges möjlighet att ta platser i anspråk och göra det till sina 
egna utifrån barnets önskemål och behov (Grahn 1997, s. 8).  När en plats har en bestämd 
funktion eller om platsen omges av regler, visar Alice, Vera och Elsie var för sig mig, hur 
platsen blir svår att använda.  
 

Variation kommer också med mer lösa redskap och material där barnen själva kan bestämma 
hur och till vad det ska användas. Knut verkar uppskatta just lösa material på gården vilket 
han återkommer till när vi går till gårdens olika platser. Han är inte mycket för att leka på de 
olika planerade lekställena, så som rutschkanetornet, och berättar att han istället vill ha mer 
saker att leka med, vilket jag tolkar som att han önskar fler lösa redskap och material på 
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gården. Traditionella lekplatser möter sällan barnens behov och visar sig ofta ha svårt att 
tilltala barn i olika åldrar, ser Titman i sin egen forskning (1994, s. 67). Populära platser var 
inte just de ofta påkostade redskapen och lekplatserna vuxna byggt, utan mer ”naturliga” 
platser och miljöer med rik vegetation där det fanns just variation och mångfald i miljön som 
även erbjuder potential att förändra miljön (Titman 1994, s. 67).  
 

 

   8.2 Fler naturliga inslag 
	
Under denna rubrik har jag tolkat och sammanfattat barnens berättelser som att de saknar 
natur av olika slag på förskolegården, och att naturliga material upplevs både vackert och 
användbart i lekar och något man vill ha mer av på förskolegården. Bostadsrättföreningens 
gård har till skillnad från förskolegården många olika naturliga inslag i form av träd, buskar 
och rabatter. Jag märker att Vera vid flera tillfällen under samtalspromenaden ger uttryck för 
att hon längtar ut till bostadsrättsföreningen gård, främst på grund av miljön och växtligheten 
som finns där.  
 

... Sen skulle jag vilja ha den där rabatten här inne på gården PEKAR PÅ EN STOR 
RUND UPPHÖJD RABATT PÅ BOSTADSRÄTTFÖRENINGENS INNERGÅRD. Det 
vore kul att gå balansgång på den och så att man kan få lukta på blommorna och se dom 
nära. Det vore också kul med mer len sand VISAR ETT LITET HÖRN DÄR DET 
SAMLATS FINKORNIG SAND.  
 

Vera berättar att om hon fick bestämma hur förskolegården skulle se ut skulle hon alltså flytta 
in den stora rabatten som bostadsrättsföreningen har. Den är formad som en stor cirkel och är 
upphöjd en halvmeter ovanför marken. Även om det mesta av växterna som finns i rabatten 
nu är döda anar man att den under vår- och sommartid innehåller många olika växtligheter. 
Vera berättar att hon vill ha den på gården då man dels skulle kunna gå balansgång på den, 
men också för att få lukta på blommorna och se dem på nära håll. Det är tydligt att Vera 
uppskattar just växtlighet och naturliga inslag i sin närmiljö. Vera visar mig också ett litet 
hörn av gården med yta av gummiasfalt. Det sipprar upp sand ur ett litet hål. Varifrån sanden 
kommer vet inte Vera, och inte jag heller efter att jag inspekterat hålet, men kanske är det 
sand från avsatsens grund som kommer upp efter regnet. Vera önskar att gården kunde 
innehålla mer av sådan ”len sand”, som hon själv beskriver den. Hit går hon och känner på 
den finkorniga sanden, och när vi sitter där vid det lilla bubblande hålet kommer flera andra 
barn fram och vill visa och känna på den fina sanden. Just sand är något som barnen på 
Fågelholkens förskola haft mängder av tidigare. En pedagog berättar att det förut fanns vad 
hon beskriver som en ”enorm” sandlåda där den nybyggda avsatsen ligger nu. 
Byggentreprenaden som byggde avsatsen missförstod den nya sandlådans proportion och idag 
är sandlådan liten. Om Annie fick bestämma hur gården skulle se ut, skulle hon ta tillbaka den 
stora sandlådan. Grahn (1997) ser att just sandlådan har stor betydelse på förskolegårdar med 
liten yta och begränsat utbud. Sandlådan utgör nämligen en viktig möjlighet till skapande och 
kreativitet, menar Grahn (1997, s. 94).  
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När jag ber Rasmus visa mig gårdens finaste ställe blir han konfunderad och tittar länge ut 
över gården.  
 

Förut var det så vackert. Allt som finns här är vackert när det inte är vinter.  
 
Jag ber Rasmus förklara vad det är som är vackert på gården när det inte är vinter, men han 
tittar frågande på mig som om jag borde kunna svara på den frågan själv. Jag tolkar dock 
Rasmus uttryck som att gården kan vara fin men att det gäller när det är sommar/vår med sol, 
värme, och kanske lite grönt på de träd som finns på bostadsrättsföreningens innergård vilket 
skapar en trevligare atmosfär även inne på förskolegårdens inhägnade område.  
 
Vera uppskattar körsbärsträdet som står utanför gårdens stängsel men som har några grenar 
som hänger över stängslet och in på gårdens yta. Hon menar att trädet, som dock inte står på 
förskolegårdens yta, är gårdens vackraste plats.  
 
 

Det finaste är det där körsbärsträdet... fast de vuxna har huggit av vårt egna körsbärsträd 
som var där borta förut. PEKAR IN MOT FÖRSKOLEGÅRDEN. Det var tråkigt. Och så 
tog dom bort bordet som stod bredvid trädet. Då kunde man ställa sig på bordet och klättra 
lite i trädet och hänga i en gren. Det var så roligt. Men det kan man inte med det här 
körsbärsträdet, man når ju inte. Stängslet är i vägen.  
 
 

Hon berättar sorgset att gården en gång hade ett eget körsbärsträd men som några vuxna 
huggit ner. Barnen brukade klättra i trädet med hjälp av ett bord som stod precis under, och 
Vera berättar med glädje hur roligt det var. Även om förskolans eget träd är borta, är det 
tydligt att Vera uppskattar träd av flera skäl, men att de fram för allt är vackra och samtidigt 
erbjuder rolig klättring. Jag tolkar det som att Vera saknar växtlighet på förskolegården och 
att hon verkar uppskatta just naturliga element, både för att man kan göra roliga saker med 
dem men också för att de är vackra, att det skapar en trevlig atmosfär på gården. Vera ser 
stängslet som ett hinder för barnen att få ta del av det vackra trädet, precis ett sådant de själva 
en gång hade på gården.  
 
 
 

          Inget stängsel 
 

Flera barn uttrycker fientlighet mot det stålstängsel som omgärdar förskolegården. Rasmus 
säger att om han fick bestämma hur gården skulle se ut, skulle inte stängslet få finnas. Barnen 
visar hur det går att klättra på stängslet vilket de tycker är roligt, men de vuxna har förbjudit 
barnen att leka där då det högst upp finns vassa kanter på stålvajrarna som klippts av som man 
kan göra sig illa på. Elsie förklarar att man inte får leka på stängslet för att de vuxna också är 
rädda att barnen skall rymma. De två platser på gården som Rasmus och Knut tycker sämst 
om är två olika ytor som ligger närmast stålstängslet. Det verkar som att platsens helhet 
försämras av dess anslutning till stängslet. Barnen har svårt att förklara rent konkret varför de 
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inte tycker om stängslet, men jag tolkar det dels som att stängslet utgör ett hinder för dem att 
ta sig vidare ut på innergården, men att det också upplevs av barnen som att det är onödigt. 
Som att det inte fyller någon funktion när man inte heller får klättra på det. Titman (1994) 
menar som tidigare nämnts att barn värderar element i sin närmiljö efter deras funktion, alltså 
vad de kan använda de till (Titman 1994, s. 27). Något som tidigt blev tydligt för mig i 
samtalen med barnen, och som jag tagit upp tidigare, är att när miljön är begränsad tas varje 
detalj i miljön in av barnen. Stängslet väcker negativa känslor hos barnen, det är ett hinder för 
att ta sig ut till den vackra innergården, och när deras försök till att få någon användning för 
det blir stoppade av de vuxna, blir stängslet till slut bara något fult och meningslöst.  

 

          8.3 Drömmen om Bergsparken 
	
 

Berättelserna om Bergsparken framkommer när jag frågar barnen om de har andra lekställen 
de tycker om att vara på med förskolan. Alla barn svarar direkt ”Bergsparken”. Jag väljer att 
tolka barnens berättelser om Bergsparken, en park ca 900 meter från förskolan, som uttryck 
för vad de i deras olika vardagliga miljöer uppskattar att leka med, att vara kring och att 
använda. Jag tolkar också detta som en indirekt önskan att deras egen förskolegård i större 
utsträckning skulle likna Bergsparkens landskap och utbud. Samtliga barn blir entusiastiska 
när jag frågar och vill vet mer om parken. Jag kan inte låta bli att notera hur de med avsevärt 
större glädje och med intensiv entusiasm berättar om Bergsparken, i motsats till när de visar 
upp och berättar om den egna förskolegården. Jag ser också i berättelserna om Bergsparken 
att det där verkar finnas det som barnen gillar, längtar efter och har behov av. Där finns inget 
stängsel, det finns massor av växtlighet och natur och varierade lekställen med redskap som 
utmanar barnen på ett lustfyllt sätt. Vera och Alice berättar entusiastiskt om Bergsparkens 
oändliga möjligheter;  
 

Det är mitt favoritställe för man kan åka nedför en stång som en brandman och den går 
jättesnabbt. 
 
Det finns vackra träd, äppelträd, och en grön äng där man kan rulla nerför. Och en annan 
gräsbacke man kan leka i och rulla nedför. Det är jätteroligt. Man kan klättra på ett litet 
berg också. Det är kul.  
 
 

Jag upplever att denna lilla skildring av Bergsparken är en passande avslutning på min analys 
av barnens berättelser om sin förskolegård. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen 
ord, men jag är benägen att efter denna erfarenhet säga att kroppsspråk säger mer än tusen 
ord. Det var en upplevelse att få se den totala skillnaden i barnens uttryckssätt när vi i 
samtalen gick från att prata om den egna förskolegården till Bergsparken. Jag tänkte 
inledningsvis att en möjlig förklaring till detta kanske var att Bergsparken är ett ställe som de 
sällan besöker och som därför blir extra spännande. Men efter samtal med en av pedagogerna 
visar det sig att avdelningen ofta går till Bergsparken, just för att pedagogerna upplever på 
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barnen att miljön och utbudet på den egna förskolegården inte tillgodoser speciellt de äldre 
barnens behov av utmaningar. Att analysera Bergsparken skulle innebära att delvis frångå 
mitt syfte med denna studie, det är ju trots allt Fågelholkens förskolegård som är den miljö 
som här ska stå i fokus. Jag kände mig ändå förpliktigad att efter samtalspromenaderna själv 
besöka Bergsparken för att med egna ögon få se och uppleva detta ställe barnen håller så 
varmt om hjärtat. Jag vill således ta den sista delen i analysen att kort lyfta fram utifrån 
barnens berättelser, tidigare forskning och min teoretiska utgångpunkt, hur man kan förklara 
varför Bergsparkens miljö och utbud så starkt tilltalar barnen.  
 
Mårtensson (i Selin 2007) betraktar förskolegården likt ett landskap som för att tillgodose 
barns behov behöver ha tillräckligt med yta, kuperad terräng, vegetation och buskar vilket 
inspirerar leken, men även områden med öppna ytor och gräsmattor. Hon menar också att 
miljöer med planerade lekredskap och vild vegetation med fördel bör hänga ihop istället för 
att vara avgränsade från varandra (Mårtensson i Selin 2007, s. 9). Bergsparken är en oas i den 
annars ganska hårt exploaterade kommunen, och en park som inte bara är generös till ytan 
utan också erbjuder en synnerligen varierad miljö för att ligga mitt i en stadskärna. Precis så 
som Mårtensson (2005) lyfter fram det optimala landskapet för förskolebarn, berättar barnen 
att det här finns det mesta, både berg, gräs, slänter, träd, blommor, bersåer, gungor, 
lekställningar, en studsmatta, sandlådor och en folkparksscen som vid tiden för mitt besök 
används av en annan förskola som ett litet skyddat ställe att äta sin medhavda matsäck på. I 
Bergsparken består alltså miljön av ett ytterst varierat utbud som både har förutbestämda 
användningsområden, t.ex. brandstången och gungorna, men också av en uppsjö av 
oförutsägbara och odefinierade element i form av parkens rika naturmark med dess varierade 
vegetation och kuperade terräng, vilket erbjuder barnen att själva upptäcka och pröva dess 
betydelse och funktion tillsammans under lekens förlopp, och detta menar Mårtensson, 
möjliggör att barn kan bli medskapare till olika platser i sin närmiljö (Mårtensson 2005, s. 
109). Jag märker nämligen att barnen ger uttryck för att känna sig delaktiga i miljön i 
Bergsparken, de blir testade, inspirerade, och inbjudna till att ta del av miljön där de befinner 
sig, men där miljön också erbjuder barnen att vara för sig själv en stund. Utformningen av 
miljön erbjuder således barnen en frihet som jag upplever att deras egen förskolegård inte 
klarar av. Detta får mig att tänka. Kan det vara så att det är uttryck för en känsla av frihet jag 
ser i barnen när de med lustfylld inlevelse berättar om Bergsparken? Här finns inget stängsel, 
inga höga husväggar och inga tomma ytor av solblekt konstgräs. Bergsparken är en dynamisk 
miljö med flera handlingserbjudanden som barnen identifierar; barnen kan använda miljön 
och vistas i den på egen hand, däribland parkens alla olika buskar man kan sätta sig bakom för 
att få vara ifred, men där det också finns flera roliga och varierade lekställen där barn kan 
mötas och leka på tillsammans. Här finns således utrymme för platsskapande, att barn skapar 
sina egna meningsfulla platser, vilket också ger upphov till platsidentitet. 
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9. Förskolegårdens framtid- en avslutande diskussion  
	
 

Det var inte förrän jag började arbeta på en förskola vars gård bestod av en mycket liten och 
asfalterad yta med ett ytterst begränsat utbud, som jag fick upp ögonen för att 
samhällsplaneringen börjat gå mot en ny utveckling vad gäller ytor för barn, som dessutom 
stod i skarp kontrast till min egen gamla förskolegård jag tyckte så mycket om. Sverige har 
länge varit ett föredöme när det gäller att värna om barns utemiljöer, men nu råder andra 
ideal. Från att vara bäst i klassen på skol-och förskolegårdar har Sverige nu blivit sämst, 
skriver Lena Jungmark (2018) i en artikel på Moviums webbsida. Idag är konkurrensen om 
marken hård, befolkningen ökar och urbana områden förtätas. De förskolegårdar som byggs 
idag planeras utifrån dessa nuvarande villkor medan den historiska tanken om 
förskolegårdens funktion- att utgöra ett slags frirum för barn utomhus, lever kvar. Idag 
tvingas dock gårdarna ofta bli väldigt små, men är fortfarande tänkta att utgöra samma slags 
frirum fast för allt större barngrupper. För att kunna tackla den utmaningen byggs 
förskolegårdar idag till skillnad från förr i material som tål hårt slitage; gummiasfalt, 
konstgräs, plast och betong.  
 
Jag har löpande under hela arbetsprocessen med denna studie ställt mig frågan vad som 
egentligen är en ”bra” förskolegård? En stor grop? Flera snurror? En gigantisk sandlåda? 
Denna studie har inte haft som huvudsaklig avsikt att besvara frågan vad som är en bra 
förskolegård för barn, även om barnens berättelser om sina upplevelser av sin förskolegård 
ger en bild av vilka typer av miljöer som inspirerar barn och hur de olika redskapens 
utformning och utseende uppfattas av barnen, varpå man kan urskilja att vissa miljöer och 
redskap upplevs fina och roliga respektive tråkiga och fula. Jane Brodin (2008) menar 
nämligen utifrån en socialkonstruktivistisk ansats att världen konstrueras i betraktarens öga. 
Hon menar att hur vi tolkar och uppfattar verkligheten beror på vilket perspektiv vi har och 
det kan innebära olika saker beroende på tid och kultur. Jag tänker i enlighet med detta att 
synen på den ”goda” förskolegården således på ett sätt kan ses som en social konstruktion, 
präglad av en högst kulturell och tidsaktuell diskurs inte bara kring barn som social kategori 
utan också avseende vad vi vuxna tror barn har för behov av sin närmiljö. Ponera att en ”bra” 
förskolegård för 40 år sedan kanske ansågs vara en väl tilltagen bit inhägnad naturmark rik på 
kottar, stenar och pinnar, medan den ”goda förskolegården” idag, år 2018, mycket väl istället 
kan tänkas innebära en säker, slitstark yta som tillhandahåller plats för många barn samtidigt i 
ett växande samhälle med färre lediga ytor och ett desperat behov av fler förskoleplatser. Det 
är här styrkan i denna studie blir synlig. Denna studie bidrar med en unik inblick i hur barn 
upplever dagens, och förmodligen framtidens förskolegård; konstgräs, asfaltsgummi och lek-
torn i flera våningar designade av vuxna. Studien bidrar också med en inblick i hur det är att 
dela en gård på 725 kvm med 72 andra barn. Det är tydligt att det inför planerandet av 
framtidens förskolegårdar finns skäl till att utvärdera utformningen av de nuvarande moderna 
förskolegårdarna utifrån hur barnen själva berättar att de upplever och använder den. Jag 
anser att detta är just mitt bidrag med denna studie, jag har lyft fram barns perspektiv på 
denna allt vanligare typ av miljö. Jag anser nämligen att det inte räcker med att bara observera 
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yngre barn och deras samspel med sin närmiljö för att ta reda på hur barn verkar uppleva sin 
förskolegård, som tidigare forskare gjort. Med en syn på barn som aktörer, socialt och aktivt 
deltagande i att konstruera sin tillvaro med egna uppfattningar och erfarenheter, finns ingen 
anledning att inte också fråga barn direkt om vad de tycker om den, eller att be dem visa upp 
sin gård på plats där de lever större delen av sina liv. Barn är experter på sin egen tillvaro.  
 
Bidraget från denna studie kan alltså betraktas som en slags utvärdering av barn själva av sin 
förskolegård som är planerad av vuxna utifrån de samhällsvillkor allt fler förskolegårdar 
präglas av, och i ytterligare utsträckning kommer att präglas av, så som platsbrist, växande 
barngrupper och förtätning av stadsmiljön. Det är dessa villkor som leder till små ytor utan 
natur, material av plast och betong samt begränsat utbud bestående av få men påkostade 
planerade redskap och lekställen. Studiens viktigaste slutsatser härleder jag nämligen just till 
hur barnen upplever och använder förskolegårdens tidstypiska utformning, så som den 
naturfattiga miljön och de få men påkostade lekställena. Fågelholkens förskolegård präglas av 
specifika villkor inte bara med anledning av att den ligger i en central stadskärna i en 
tätbebyggd kommun. Den är också belägen på en innergård tillhörande en 
bostadsrättsförening vilket medför att ytan måste följa vissa riktlinjer för hur gården får se ut, 
menar en av pedagogerna. Detta är en bidragande faktor till att gården är så steril menar de. 
De vuxna på förskolan hade nämligen tidigare hittat en gammal eka som skulle skänkas bort 
och tänkte att det kunde bli ett roligt inslag på gården för barnen. Bostadsrättsföreningen sa 
dock nej; det skulle se ”skräpigt” ut. Med anledning av sådana villkor som är vanligt 
förekommande för de förskolor som tvingas ha sin gård på en bostadsrättsförenings innergård, 
blir gårdens utseende och utbud ganska enkel till sin karaktär. Denna typ av lösning där 
förskolor hyr lokaler av bostadsrättsföreningar där gården således också förläggs på 
bostadsrättsföreningens yta, kommer förmodligen bli allt vanligare i framtiden. Det 
problematiska blir här då att gården inte längre bara ska uppfylla barnens behov, den måste 
också leva upp till de kringboendes intressen. Villkoren för de moderna och framtida 
förskolegårdarna i tätbebyggd miljö präglas alltså av planeringen på ett sätt som resulterar i en 
markyta som är helt asfalterad med få men påkostade planerade lekställen utan natur. En 
viktig slutsats i denna studie är dock, tyvärr, att dessa rena ytor av asfalt, gummiasfalt och 
konstgräs är en av de sakerna på gården som barnen starkt ogillar. Barnen ogillar inte bara 
själva materialet, de ytor som skapas mellan lekställena anses ”tomma” och värdelösa då 
markmaterialet inte går att använda till något. Barnen verkar således betrakta själva markytan 
som en del i miljön man kan använda och som en potentiell levande part i leken. Detta är en 
värdefull insikt att ta med sig för de landskapsarkitekter och entreprenader som designar och 
bygger förskolegårdar och andra ytor för barn. Barnens berättelser visar också en annan viktig 
slutsats som blir ett värdefullt bidrag i hur vuxna kan se på planeringen och utformningen av 
de små förskolegårdarna. Natur i alla dess former är något som barnen värderar mycket högt i 
sin närmiljö, deras frenetiska letande efter naturliga inslag på gården illustrerar tydligt detta. 
När gården är helt asfalterad och till största delen består av planerade lekställen är tyvärr 
utbudet av naturliga element starkt begränsat. Men trots det finner barnen natur lite här och 
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var. Tidigare forskning stödjer detta resultat där forskning specifikt kring förskolegårdar 
betonar naturmarkens speciella roll i barns lekar, utveckling, kreativitet och välmående.  
 
Det främsta resultatet betraktar jag dock som barnens berättelser om rutschkanetornet, 
förskolegårdens mest påkostade planerade lekställe. Rutschkanetornet verkar nämligen utgöra 
ett praktexempel på det problematiska med tanken och utformningen av dessa små, sterila och 
planerade förskolegårdarna; När ytan är så begränsad och ska bevistas av ett stort antal barn, 
satsar man på att bygga en stor, påkostad, och färggrann lekställning som nästan alltid 
innehåller en rutschkana. Det råkar dock vara så att detta är det lekställe barnen använder 
minst och som de dessutom upplever är både fult, tråkigt och oanvändbart. Detta är en av 
studiens viktigaste slutsatser anser jag, det visar hur viktigt det är för oss vuxna att med jämna 
mellanrum lyssna på barns perspektiv om de olika ställen vi hänvisat dem till. Tänkte den som 
planerade tornet att plankorna på övervåningen sitter för glest så att det inte går att leka på 
nedervåningen samtidigt då det rasar ner i grus ansiktet på de barn som befinner sig där? 
Nedervåningens väggar sitter i sin tur dock för tätt, påvisar barnen, vilket gör att utrymmet 
där nere är mörkt och så man inte ser ut. På grund av dessa rena felkonstruktioner går det inte 
att leka på Rutschkanetornets nedervåning, vilket barnen tycker är tråkigt. I barnens 
berättelser framkommer också att rutschkanetornets statiska utformning gör dess 
användningsområde förutbestämt, och det finns heller ingen variation i hur man kan leka på 
och använda platsen. Man kan åka rutschkanan, menar barnen, men den går för långsamt för 
att det ska vara roligt. När rutschkanetornets enda utmanande avsnitt, repstegen, förbjuds av 
de vuxna upplevs tornet näst intill oanvändbart. Just på dessa små förskolegårdar blir detta 
extra problematiskt när utbudet och ytan är så starkt begränsad från början, och när då de 
ställen som faktiskt finns inte går att använda av olika skäl. Detta skapar missnöje hos de barn 
som lever och ska trivas och utvecklas där varje dag. Berättelserna om rutschkanetornet blir 
därför ett viktigt bidrag från studien då de belyser vikten av att tänka på ett antal saker i 
planeringen av liknande lekställningar för barn så att de verkligen kan utnyttjas. Jag 
sammanfattar utifrån barnens berättelser vad som behövs tänkas på vid utformningen av 
planerade lekställen som ska finnas på just förskolegårdar med liten utomhusyta;  
 
Lekställningen bör vara konstruerad på ett sätt så att varje del ska kunna användas samtidigt. 
Konceptet med ett torn i flera våningar är uppskattat av barn, men konstruktionen måste då 
vara sådan att de små skrymslena inte blir för mörka och att tornet per se tillåter just de villkor 
som kommer med utomhuslek, t.ex. grus och regn. Lekställen som inte erbjuder varierade och 
utmanande element upplevs tråkiga av barn. Det bör finnas t.ex. flera olika sätt att ta sig upp 
för ställningen och olika sätt att åka ner. Ge också platsen fler handlingserbjudanden. Det 
ständigt problematiska med planerade och statiska lekställen är att de har svårt att tilltala barn 
i olika åldrar. Det gäller att hitta en balans där barnen får möjlighet att använda stället efter 
egen utveckling och förmåga. Detta uppnås genom att erbjuda fler ”lösa” lekmaterial kring 
platsen, vilket erbjuder mer variation i hur man kan använda platsen och barnen kan göra 
platsen till sin egen.  
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Fågelholkens förskolegård renoverades relativt nyligen till det utseendet den har idag. För att 
klara av många barn samtidigt planades de flesta ytorna ut och fick antingen asfalt eller 
konstgräs, sandlådan förminskades av misstag och med bostadsrättsföreningens önskemål om 
en gård som inte ser ”skräpig” ut blev gården i sin slutform tämligen enkel och steril. Sett till 
dessa förutsättningar är det således svårt att göra några stora förändringar på gården i nuläget 
för att svara på de behov barnen i samtalspromenaderna uttrycker. Det jag dock vill 
rekommendera specifikt till Fågelholkens förskola utifrån både tidigare forskning och barnens 
egna berättelser; hänge er i lösa naturliga material som ju går att städa undan, och gå lös på 
dess oändliga möjligheter! Låt barnen vara med och bestämma över vilka material ni samlar 
och tar fram.  
 
En viktig aspekt som inte tagits upp i studien är vikten av att just involvera barnen i den 
fysiska planeringen av utemiljöer som rör barn. Boverket poängterar särskilt detta i rapporten 
”Gör plats för barn och unga!” (2015). Boverket tar upp ett antal metoder för samverkan med 
barn vid planering av utomhusmiljöer, en av dem är Barnkartor i GIS (Geografiskt 
Informationssystem) vilket är ett planeringsunderlag med barnets perspektiv i fokus (Boverket 
2015, s. 71).  Metoden går ut på att barnen via kartor över sin närmiljö får svara på frågor 
genom att direkt vid datorn rita in och kommentera t.ex. vilka platser de gillar att vara på, 
platser de upplever som otrevliga, eller om de har några konkreta förslag på förbättringar i 
utemiljön (Boverket 2015, s. 71). En handledare som kan vara en stadsplanerare, en lärare 
eller trafikplanerare är med på plats, och den information barnen lämnar för handledaren med 
sig vidare till den förvaltning som hanterar projektet. Detta är således en metod som tillvaratar 
barns perspektiv på sin egen närmiljö i stadsplaneringen, vilket ökar möjligheten att barns 
ytor, så som förskolegården, får en utformning som möter barns behov. Detta blir allt 
viktigare i framtiden om man ser till den pågående utveckling som sker gällande barns 
utemiljöer. Om det inte går att stoppa den negativa utvecklingen med att ytorna krymper kan 
beslutsfattare och planerare med hjälp av samverkansmetoder med barn i alla fall se till att de 
ytor som faktiskt finns och byggs för barn, utformas i enlighet med vad barn berättar att de 
uppskattar och mår bra av.  
 

Förskolegården är onekligen av denna samtids villkor en hårt ansatt arena för barn i och med 
faktorer som tuffare konkurrens om mark och ökad befolkning i urbana områden, och 
framtiden ser just nu inte ljus ut för förskolegården. Förskolegårdars ytor blir bara mindre och 
mindre, trots att forskning visar att tillräcklig yta är gårdens viktigaste utgångspunkt. Att 
utvecklingen går mot förskolor på hustak och så kallade utsläppsgårdar är således 
problematiskt. Så länge barns ytor tillåts att fortsätta minska behövs inte bara mer forskning 
på hur man rent konkret kan utforma den yta som finns så att barn får den stimulans och 
utveckling de har rätt till, t.ex. genom samverkan med barn och genom att ta fram idéer på 
miljöer, lekställningar, redskap och lekmaterial med mångfald som utmanar och inkluderar 
naturliga material. Detta är också en fråga som behövs behandlas på politisk nivå, där frågan 
varför de lagar som en gång fanns kring planering av barns ytor tagits bort och ersatts med 



 46 

lösa ”rekommendationer” bör lyftas som en prioriterad fråga. Min studie visar utifrån barnens 
berättelser om sin förskolegård att barnperspektivet lätt tappas i planeringen av miljöer där 
barn ska vistas varje dag; en stor del av innehållet på Fågelholkens förskolegård motsvarar 
faktiskt inte överhuvudtaget barnens behov, trots att den är nyrenoverad. 
 
Barn är experter på sin egen närmiljö och ger beslutfattare och planerare barn möjlighet att 
göra sina röster hörda i frågor som rör deras egen närmiljö får inte bara vi vuxna de rätta 
verktygen för att skapa goda och stimulerande utomhusmiljöer som faktiskt möter barns 
behov. Vi kan också ge barn ett reellt inflytande på den nutida barndomens främsta livsmiljö- 
förskolegården. 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rutschkanetornet på 
avsatsen.  

Figur 2. Snurran.  

Figur 4. En bit av bänken och Lusthuset.   

Figur 3. Trappan och Vattenhålet.   
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Figur 5. Inuti Lusthuset.   Figur 6. En tom yta av konstgräs och en 
bit stängsel.  

Figur 7. Redskapsboxen.  
Figur 8. Den förbjudna repstegen.  
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Bilaga 2 
 
 
 
 

Intervjuguide- samtalspromenad 

 

 
 

• Visa mig det bästa stället på gården  
- Varför är det här det bästa stället?  
- Vad gör du här?  
- Vilka lekar brukar du leka här? Hur gör man den leken? 
- Är du själv eller är det en lek med dina kompisar? 
- Vilket är det finaste stället? 
 

• Visa mig det sämsta stället på gården 
- Varför är det här det sämsta stället? 
- Vilket är det fulaste stället?  

 
• Berätta vad som är roligast att göra när du är ute här på gården?  

 
• Berätta vad som är tråkigast att göra när du är här ute på gården? 

 
• Finns det något bra ställe att gömma sig på?  

- Har du någon hemlig plats? 
 

• Finns det något ställe du inte får vara på för de vuxna?  
- Vad gör ni om de vuxna säger att ni inte får leka något ni leker? 

 
• Om du fick bestämma, hur skulle gården se ut då?  

 
• Finns det andra ställen du tycker om att vara på med förskolan?  

- Vad gör du på de platserna?  
- Varför är det roligt att vara där?   

 


