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Sammanfattning 

I denna studie undersökte vi barns fria lek i utomhus och inomhusmiljö. Studien genomfördes 

på två förskolor i östra Sverige, med barn i åldern 3-6 år. Vi valde att undersöka detta då en viktig 

del av förskolans uppdrag handlar om att erbjuda barn en innehållsrik miljö som främjar barns 

lek, kreativitet och lustfyllda lärande. Utifrån pågående diskussion om miljöns betydelse för barns 

lärande och utveckling, är det meningsfullt att som blivande förskollärare utveckla kunskaper 

inom detta område. Frågeställningarna var: Hur formas barns fria lek av utomhus- respektive 

inomhusmiljön på de aktuella förskolorna? Hur använder barnen de olika lekmiljöer och 

artefakter som respektive miljö erbjuder? Hur kan olika lekformer relateras till specifika lekmiljöer 

och tillgängliga artefakter i dessa miljöer? Metoden som användes var observationer med 

observationsschema som instrument. Dessa kompletterades även med ett samtal med en pedagog 

på vardera förskolan. Resultaten och analyserna visade att såväl miljön som pedagogernas 

förhållningssätt hade en inverkan på barnens lek. Lekmiljöernas utformning och tillgången till 

artefakter visade sig vara av avgörande betydelse för vilka lekformer barnen valde att leka i 

utomhus- respektive inomhusmiljön. Avslutningsvis fördes en diskussion om vilka faktorer som 

kan ha varit avgörande för barnens val av lek. Detta följdes av en konklusion där nya reflektioner 

och tankar lyftes fram kring förskolors skilda förutsättningar vad gäller miljön, där bland annat 

ekonomi lyftes fram som en avgörande aspekt för miljöernas utformning. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de två förskolor som ville medverka i vår studie. Vi vill även tacka 

vår handledare som varit till stor hjälp under skrivandet. Sist men inte minst skulle vi vilja tacka 

varandra. Genom bådas engagemang, kunskaper och roliga stunder har denna uppsats blivit 

möjlig.  
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Inledning 

I förskolans läroplan beskrivs hur barn ska erbjudas varierade aktiviteteter att växla mellan 

under sin dag. Vidare understryks vikten av att förskolans verksamhet ska ge barn utrymme till 

kreativitet och fantasi i lärande och lek i både inomhus- och utomhusmiljö (Lpfö98,2010, s.7 ). 

Vidare står det att: ” Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse 

för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Lpfö98, 2010, s.8). Barns lek 

måste förstås i relation till deras lärande, de ska kunna göra egna val och följa sina intressen när 

de leker. Barn i förskolan ska erbjudas en självinstruerande miljö där de kan leka på egen hand. 

Miljön ska även ge tillgång till material och artefakter som är lättillgängligt för barnen, i både 

förskolans utomhus- och inomhusmiljö. Den fysiska miljön kan därmed ha betydelse för barns 

lärande (Björklid, 2005, s.9-11, 29; Kragh-Muller, 2010, s.83). 

Det är även betydelsefullt att barn får lära sig i olika sammanhang och situationer. Forskning 

visar att utomhuspedagogik medför bättre hälsa, motorik, samt vidgar lärandet hos barnen då det 

skapar större omväxling och ger möjligheter till inlärning med rörelser. Därför kan det vara 

meningsfullt att utomhuspedagogik inkluderas i verksamheten (Lundegård m.fl. 2004, s.9, 17, 

Granberg, 2000, s.10). Utifrån den pågående diskussionen om miljöns betydelse för barns lärande 

och utveckling, är det meningsfullt att som blivande förskollärare utveckla kunskaper inom detta 

område. Därmed har vi valt att undersöka hur barn använder miljön och formas i den fria leken i 

utomhus– respektive inomhusmiljö. 

. 
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Bakgrund 

Björklid (2005, s.10-11) skriver om hur det i forskningssammanhang diskuteras om lek- och 

lärandemiljöer, där det i utomhusmiljön ofta fokuseras vid vilka möjligheter som ges till lek, 

lärande och utveckling. När inomhusmiljön å sin sida studeras, läggs större fokus vid den fysiska 

miljöns begränsningar. Björklid menar även att lokalernas uppbyggnad ofta glöms bort vid 

planering av den pedagogiska verksamheten. Samt att den fysiska miljön ges litet utrymme i 

skollagen och läroplanerna. Miljön har stor betydelse för hur barn aktiverar sig i leken under 

dagen, såväl utomhus som inomhus och därför är det så betydelsefullt att miljöerna inbjuder till 

motivation och positiva aktiviteter (Brügge m.fl. 2007, s.27). Strandberg (2006, s.20) beskriver hur 

barn aktivt tar del av sin omgivande miljö och tillvaratar de delar av miljön som är meningsfulla 

för barnets egen utveckling. När miljön är anpassad till barns utvecklingsnivå kan de leka, 

interagera och lära med hela kroppen. ”Barn går inte i förskola för att de ska passas eller formas 

inte heller för att de ska producera eller konkurrera. De går i förskola för att leka” (Granberg, 

2003, s.75) 

 Barnen lär sig att leva livet genom leken. Lek är av stor betydelse för barns lärande och den 

ostrukturerade fria leken är en nödvändighet för barns hälsa och utveckling. (Kragh-Muller, 2010, 

s.17-18, 81; Persson Gode, 2011, s.9, 13). Det blir därmed av stor betydelse att uppmärksamma 

de lekmiljöer förskolan har att erbjuda i utomhus- respektive inomhusmiljö, då lekmiljöerna 

förmedlar kunskaper, förväntningar och känslor som i sin tur påverkar barns lärande och 

utveckling (Löfdahl, 2004, s.12). Läroplanen för förskolan (Lpfö98, s.10, 5) påpekar att vi måste 

ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov och att barn är olika och lär på olika sätt 

vilka är två viktiga anledningar till att inomhus- och utomhuspedagogik bör komplettera varandra. 

För vissa barn är inomhusmiljön den mest stimulerande lärandemiljön medan det för andra barn 

är utomhusmiljön som är av störst betydelse. Därmed blir det av yttersta vikt att miljöerna 

kompletterar varandra för att den pedagogiska verksamheten ska kunna tillgodose varje barns 

enskilda behov (Brügge m.fl. 2007, s.26).  

Enligt Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings Universitet 

definieras utomhuspedagogik som: ”ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (Liu, 2012). 

Pedagoger har länge förespråkat att det är betydelsefullt för barn att få vistas utomhus därav har 

det blivit allt vanligare på skolor och förskolor att använda utomhuspedagogik. Då barns lärande 

baseras på upplevelser är det pedagogers uppgift att erbjuda varierade miljöer rika på 

inlärningstillfällen (Gode, 2011, s.6). Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011, s.25) kom 

utomhuspedagogik som begrepp till i USA i början av 1860- talet då eleverna skulle få möjlighet 

att bekanta sig med naturen. Syftet med detta var att förena teori med praktik och på så vis kunna 

visualisera det som står i läroplanen. Denna pedagogik växte sig stark i både USA och Tyskland i 
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slutet av 1800- talet med John Dewey i spetsen. Föreningen av teori och praktik fick en central 

roll i pedagogiken, där kunskap och lärande skulle stå i relation till varandra.  

Brügge m.fl. (2007, s.26) påpekar dock att ett problem idag är att många pedagoger inte har tid 

att ta till sig den kunskap och de metoder som finns vad gäller utomhuspedagogik. Idag har också 

datorn, tv:n och media tagit allt större plats som barnens fritidsintressen vilket har resulterat i en 

alltmer stillasittande livsstil för många barn. Därmed är utomhusvistelsen i skola och förskola än 

viktigare för barnen (Brügge m.fl. 2007, s.26; Lundegård m.fl., 2004; Sigman, 2007, s.2). 

Att använda sig av utomhuspedagogik behöver inte enbart betyda att undervisningen som 

vanligtvis används inomhus, flyttas till utemiljön (Lundegård m.fl., 2004, s.6).  När 

undervisningen flyttas ut ger det inte enbart de kunskaper som vanligtvis lärs in i 

inomhusundervisningen. Det ger även barnen möjlighet till att lära med hela kroppen, det vill 

säga att sammanväva kunskap och rörelse tillsammans med miljön (Brügge m.fl., 2007, s.26).  

Forskning har visat att utomhusvistelsen har positiva effekter på hälsan, vilket har medfört att 

utomhuspedagogiken diskuteras som ett alternativ till inomhuspedagogiken i dagens förskola. 

Det finns argument för att vistelse utomhus har en positiv inverkan på såväl det psykiska och 

fysiska välbefinnandet (Ekvall, 2012, s.5). Granberg (2000, s.10) menar att det är hälsosamt att 

vistas utomhus tack vare den friska luften, att det är stressminskande och minskar spridningen av 

smitta. Men även inomhusvistelsen är betydelsefull för barns lärande och utveckling, då barn 

behöver olika lärandesammanhang för att utvecklas.  

Med utgångspunkt i den debatt som råder och den forskning som finns blir det intressant att i 

denna uppsats studera hur barn använder miljön och formas i den fria leken i utomhus– 

respektive inomhusmiljö. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Förskolans miljö 

 

För att kunna väcka idéer och tankar till arbetet, samt bygga vidare från den forskning som 

finns var det relevant att se över vad tidigare forskning inom detta område säger. 

Pia Björklid har skrivit en kunskapsöversikt om ”Lärande och fysisk miljö – en kunskapsöversikt om 

samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola” (2005). Rapporten handlar om den fysiska 

miljöns inverkan på barns lärande, samt hur leken har betydelse för barns lärande och utveckling. 

En sammanställning av forskning visar att det i många förskolors verksamheter är begränsade 

ytor och trånga lokaler. Även barngrupperna är större än vad lokalerna är anpassade för vilket 

ofta resulterar i höga ljudnivåer. Man menar att det inom förskolans verksamhet finns ett behov 

av avskildhet, platser där barn kan finna lugn och ro. Björklid (2005, s.11) framhäver att barn ska 

få möjlighet att leka utan att leken avbryts, miljön ska vara anpassad till barnen så att de kan klara 

sig på egen hand, utan att be pedagogerna om hjälp. Det är värdefullt att miljön såväl utomhus 

som inomhus erbjuder artefakter som gynnar samspelet mellan miljön och barnens lek. Med hjälp 

av dessa artefakter kan barnen förändra miljön för att anpassa till sin lek.  

Sammanfattningsvis beskriver Björklid (2005, s.169, 174) hur miljön både skapar möjligheter 

samt hinder för barns lek och lärande. Är den fysiska miljön otillgänglig eller ostimulerande 

påverkar det barns lek negativt vilket kan leda till att barnens utveckling hämmas. Är den fysiska 

miljön däremot varierad i sin utformning stimulerar det i sin tur barnens lek- och 

lärandeutveckling. En stimulerande miljö utomhus kan exempelvis utgöras av naturmark och 

olika lekanläggningar. En stimulerande inomhusmiljö kan exempelvis bestå av ostörda platser och 

inspirationsrika rum som inbjuder till olika lekformer. Vidare menar Björklid (2005, s.179) att den 

fysiska miljön är betydelsefull för barns identitetsskapande. Meningsfulla miljöer kan bidra till 

barns känslomässiga utveckling. Även miljöns uppbyggnad påverkar hur barn identifierar miljön, 

för de yngre barnen innefattar en god miljö kroppsligt och sinnligt utforskande. 

Elisabeth Nordin-Hultman och Jan Collsiöö har i sin studie ”Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande” (2004, s.24) gjort två undersökningar, där den första undersökningens syfte är att 

beskriva olika perspektiv av pedagogiska miljöer. Genom observationer prövar de att ta reda på 

hur material och rum organiserats för barns lärande. Studien utgår från två aspekter där den ena 

fokuserar på vilket material som förskolans olika rum erbjuder samt vilka aktiviteter som är 

avsedda i rummen. Den andra aspektens fokus ligger vid hur material och rum är planerat och 

reglerat. Beroende på hur styrande dessa regleringar är, får barnen mindre eller mer utrymme till 
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inflytande över rummen och materialen. Genom studien vill författarna pröva att få syn på om 

det finns mönster för hur olika rum är upplagda samt vilka aktiviteter rummen är avsedda för.  

Ett exempel på detta är hur material är placerat i verksamheten och huruvida det är tillgängligt för 

barnen eller inte. Vidare skriver de att barn i mötet med skilda material och miljöer förstår sig 

själva på olika sätt (Nordin- Hultman & Collsiöö, 2004, s.52- 53, 100).  

I deras sammanfattande slutsatser beskrivs hur starkt material och rum är reglerat i de 

studerade förskolorna samt hur de till stor del är svårtillgängliga för barnen. Studien visar även att 

barnen har begränsad tillgång till utomhusmiljön då pedagogerna avsätter mer tid för 

inomhusvistelsen. Vid utomhusvistelsen har barnen begränsad möjlighet att använda det material 

som finns inomhus (Nordin- Hultman & Collsiöö, 2004, s. 107). 

 

Miljö – interaktion – lek 

I Karin Engdahl, Jane Brodin och Peg Lindstrands (2006) artikel: ”Play and interaction in two 

preschool yards” studeras två olika förskolor belägna i Stockholm. Syftet med studien är att genom 

observationer, av barn i åldern 4-5 år, få fördjupad kunskap kring barns interaktion i leken i 

utomhusmiljö. Utgångspunkten är barnens perspektiv och därför väljer de även att ställa frågor 

till barnen gällande vilka de väljer att leka med, hur de interagerar samt vilka lekmiljöer de väljer 

att leka i på utegården. Resultatet av studien visar att leken på de observerade förskolorna var i 

ständig förändring. Detta visades dels beroende av vilka barnen valde att leka med, samt genom 

vilka lekformer barnen valde. Barnen upplevdes hålla ett ständigt högt tempo och förflyttade sig 

frekvent mellan de olika lekmiljöer som förskolans utegård erbjöd. En intressant aspekt som lyfts 

fram vid jämförelse av de två förskolorna, som de hade gemensamt, var att barnen tenderade att 

befinna sig vid förskolans inhägnader, vilket de tolkade som att barnen visade intresse för det 

som försiggick utanför förskolans miljö (Engdahl m.fl., 2006, s.48-49, 55). 

Änggård (2012, s.6) beskriver miljöns betydelse för lärandet genom en artikel med titeln: Att 

skapa platser i naturmiljöer - Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur förskola bidrar till att ge platser 

identitet. Dess huvudtema handlar om att beskriva hur pedagoger och barn använder samt ger 

betydelse åt de platser som erbjuds i naturmiljöer, inom förskolans verksamhet. Exempel på 

frågeställningar som varit vägledande för studien är: Hur används olika platser? Och vilka 

funktioner har platserna? 

I analysen har man utgått från en teori om att platser omskapas och skapas när vi använder 

dem och tillskriver dem någon form av mening. På vissa platser, som är skapade av oss 

människor, finns olika artefakter som även de bidrar till att ge platserna en viss betydelse. I 

naturmiljöer får platser i större utsträckning betydelse genom de funktioner de fyller för oss 

människor. I tidigare forskning för denna studie beskrivs platsens betydelse för barns lärande, 

genom de sociala och ekonomiska förutsättningar de vuxit upp i, platsens betydelse i barns 
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vardagliga liv där barn skapar sina identiteter samt betydelsen utifrån rumsdiskurser. Det vill säga 

undersökningar kring föreställningar om vilka platser och miljöer som är bra för barn att vistas i. 

Resultatet visar att naturplatsen får sin identitet utifrån olika praktiker. Platserna som använts 

har haft specifika funktioner för pedagoger och barn och ges därmed symboliska betydelser. 

Naturen saknar de avgränsningar som inomhusmiljön eller utegården har, dvs. dörrar, väggar, 

staket etc. I naturen använder man istället sociala praktiker för att barnen ska förstå vart 

gränserna går. Vidare besöker man platserna i naturen regelbundet under veckan, vilket även det 

bidrar till att skapa goda förutsättningar för att en gemensam betydelse för platser ska etableras.  

Platser får även betydelser genom det språk, de ritualer och symboler som används där. Man 

lyfter även fram hur den fysiska miljön är avgörande vid skapandet av en platsidentitet, dvs. hur 

pedagogerna gör ett aktivt val av plats för att den ska möta upp till vissa behov. Även barns stora 

bidrag till skapandet av platser understryks och att de i leken är beroende av den fysiska miljön 

och vilka möjligheter den erbjuder, t.ex. att klättra, finna gömställen, att hoppa. Även det material 

som naturen erbjuder får betydelse i barns låtsaslek; t.ex. vid byggandet av en koja. Det är i leken 

som barnen upplever de olika naturplatserna kroppsligt, detta både genom sinnliga och motoriska 

upplevelser i utemiljön. Därmed kan man använda naturen, och de platser som ingår allsidigt, och 

barnen kan göra om platserna till sina egna. Via delade erfarenheter, symboler och ritualer blir 

platserna till en gemensam upplevelse och av gemensam betydelse för alla.  

Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren har genomfört en studie om ”lärares uppfattningar 

av lärande och undervisning utomhus” (Szczepanski och Dahlgren, 2011, s.21, 32). Artikelns 

huvudtema handlar om att ta reda på vad utomhuspedagogik är och vilka uppfattningar som olika 

lärare har gällande utomhuspedagogik. Samt om det finns några skillnader mellan lärandet 

utomhus och inomhus. Detta vill författarna ta reda på då det är så många som är oeniga om 

begreppets innebörd och detta har därför lett till att olika pedagogiska praktiker fått heta 

utomhuspedagogik, fast det i själva verket kanske inte är utomhuspedagogik det handlar om. 

Resultatet visade att många lärare ansåg att utomhuspedagogiken handlar om att förstärka och 

främja lärandet då eleverna får röra på sig, samt att de får både praktisk erfarenhet och 

möjligheter till att lära med flera sinnen. Utomhuspedagogik kan sammanföras till olika miljöer 

samt olika sätt att lära, vilket för många av lärarna ansågs som betydelsefullt för elevernas lärande. 

Många ämnen kan läras in med hela kroppen och underlätta för eleverna att finna sitt sätt att lära. 

Författarna ser sedan slutsatsen om att utomhusmiljön kan ge eleverna flera möjligheter till att 

lära på olika sätt, med flera sinnen samtidigt och att utomhuspedagogiken kan fungera som ett 

komplement till inomhuspedagogiken (Szczepanski och Dahlgren, 2011, s 42). 

Vidare skriver Granberg (2003, s.94) att grundläggande för en miljö som uppmuntrar till lek är 

en harmoni mellan allt som miljön innehåller. Barn behöver erbjudas stort utrymme för att kunna 

röra sig fritt i leken. Samtidigt behöver de få tillgång till ett inbjudande material som möter deras 

enskilda intressen. En lekstimulerande miljö är alltid beroende av förskolans förutsättningar, både 

vad gäller ekonomi, planlösning och utrymme. Det är dock betydelsefullt att ta hänsyn till vad 
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barngruppen har för intressen. Om pedagogerna har barnens delaktighet som utgångspunkt i 

arbetet blir det sedan lättare att vidareutveckla miljön. Den psykiska aspekten av miljön innebär 

pedagogers förhållningssätt till lek, det vill säga att de är tillgängliga och beredda att leka med 

barnen(Björklid, 2005, s.40). En god miljö förutsätter även att pedagogerna skapar rum i rummen 

så att flera lekar kan pågå parallellt i ett och samma rum. Barnen ska kunna leka ostört både 

enskilt eller i mindre grupper, miljön ska aldrig vara en begränsning för barnens lärande och 

utveckling (Granberg, 2003, s.96-97, 109; Björklid, 2005, s.39).  

 

Teoretiska perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet  

Den övergripande teoretiska utgångspunkten för denna studie, vad gäller syn på utveckling 

och lärande, är det sociokulturella perspektivet, då detta perspektiv vilar på grundantaganden om barn 

som sociala aktörer, medskapare, i kulturella och sociala sammanhang (Strandberg, 2006, s.27). 

Löfdahl (2004, s.11-12) beskriver hur synsättet kring barns lek förändrats över tid, från att ha 

fokuserat lekens funktion för barn till att förstå barns lek i dess fullständiga kontext. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är aktivitet ett nyckelord och aktiviteter leder till lärande och 

utveckling (Strandberg, 2006, s.11, 23). Med en syn på barn som sociala aktörer blir fem, för detta 

perspektiv, övergripande begrepp relevanta för denna studie. 

 Det första begreppet är situerat lärande; det innebär en tanke om att människors aktiviteter, i 

detta fall barns lek, påverkas av särskilda situationer som i vilken kontext, rum eller plats de är 

situerade. En individ agerar med utgångspunkt i sina erfarenheter och kunskaper, samt utifrån 

vad omgivningen tillåter eller möjliggör. Barnet tar till sig av sin omgivande miljö och förhåller sig 

till den och använder de delar som miljön och dess rum har att erbjuda. De olika rummen i 

miljön, i detta fall i utomhus- och inomhusmiljön, förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och 

förväntningar och därför har miljön en betydande roll för barnen och deras lärande (Säljö, 2000, 

s.104, 128; Strandberg, 2006, s. 22).  

Det andra begreppet är det sociala, där det sociokulturella perspektivet på lärande menar att vi 

lär i samspel med andra, dvs. barnets individuella tänkande föregås av ett gemensamt tänkande 

inom ramen för kulturellt meningsfulla aktiviteter. Det sociala föregår det individuella 

(Strandberg, 2006, s.11). Inom det sociokulturella perspektivet läggs tonvikten på sambandet 

mellan individ och kontext. Barn inom förskolan förhåller sig till omgivningen genom att leka på 

de sätt som är tillåtna att leka på, utifrån den kultur som råder i den specifika miljön.  Löfdahl 

(2004, s.12) beskriver kulturen som den ram vi individer formas och formar oss själva i, genom 

sociala samspel.  

 Det tredje begreppet är mediering; det beskriver hur barn använder olika hjälpmedel för att ta 

sig vidare i leken. Dessa hjälpmedel består av medierande artefakter som underlättar för oss i vårt 
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möte med omvärlden. Artefakter kan förstås som det material eller de föremål som vi människor 

tillverkat för ett specifikt ändamål, och som vi använder i vardagliga sammanhang (Säljö, 2000, 

s.29). På en plats i inomhusmiljön, t.ex. en hemvrå, finns begrepp inbyggda i de artefakter som 

platsen erbjuder, exempelvis kan artefakter som köksredskap mediera lek innehållande 

matlagning. Dessa begrepp styr i viss mån vilken lek som förväntas utövas på platsen ifråga 

(Löfdahl, 2004, s.11-12). Änggård (2012, s.4) menar att även naturmaterial som finns tillgängligt i 

framförallt i utomhusmiljön skapar förutsättningar för barns lek. Med naturmaterial menas sådant 

material som inte är skapat av människan men som tillskrivs betydelse av barn i deras lek, 

exempelvis sand, vatten, pinnar, buskar, kottar, stenar etc. Dessa material kan förstås som 

materiella resurser, utöver artefakter, som kan finnas tillgängliga för barn i den fria leken. 

Vidare beskrivs den fysiska miljöns betydelse för leken utifrån begreppet mediering. 

Inomhusmiljön på förskolan får exempelvis sin specifika betydelse utifrån hur platser inretts för 

att uppfylla speciella syften i leken. Barns handlingar i leken, i utomhus respektive inomhusmiljö, 

kan därmed ses som kulturella aktiviteter där de formas och tillägnar sig den kultur som omger 

dem samtidigt som de även använder artefakter som miljön och kulturen erbjuder för att fortsätta 

forma en kultur. Det vill säga att artefakterna medierar vad som blir möjligt i barnens lek 

(Löfdahl, 2004, s.11-12).  

Man menar vidare i perspektivet att kommunikation mellan pedagog och barn är en viktig 

utgångspunkt i lärandet och att vi pedagoger ska ta tillvara på barns enskilda synpunkter och 

kunskaper (Strandberg, 2006, s.24; Löfdahl, 2004, s.15).  Strandberg (2006, s.28, s.47) menar att 

samspel och att få vara med och vara aktiv tillsammans i gruppen är en viktig förutsättning för 

utveckling och lärande. Vi lär av varandra och vi måste se att alla har något att komma med, barn 

som vuxen, och på så sätt får vi också idéer av varandra. 

Det femte begreppet miljö har vi i vår studie valt att definiera i enlighet med Änggårds (2012, 

s.1-2) beskrivning av hur platser får sin identitet. Vi har därmed valt att definiera begreppet miljö 

som lekmiljö enligt följande: Lekmiljöer formas utifrån hur vi använder miljöerna i olika praktiker, 

samt hur vi tillskriver dem mening. Lekmiljöerna ges olika betydelse beroende på vad för 

funktioner de får av barn och pedagoger. Alla lekmiljöer innehar olika artefakter vilka även bidrar 

till att ge lekmiljöerna dess betydelse. Utomhusmiljön saknar avgränsningar som inomhusmiljön, 

med dess väggar, mer tydligt har. Därför kommer lekmiljöerna att definieras som sociala praktiker 

som barnen är en del av. 

Miljön kan delas upp i psykisk och fysisk. Den fysiska miljön utgörs av arkitekturens fasta, 

fysiska ramar både utomhus och inomhus. Ute begränsas lekytorna av huskroppar, staket, träd, 

buskar, lekredskap mm, och inomhus av väggar, dörrar, fönster och fast inredning. Det som 

avgör vad, var och hur småbarn leker är hur utegården och rummen disponeras, vilka redskap 

och möbler som finns, hur de är utformade och placerade, samt vad det finns för leksaker och 

material att leka med och hur dessa exponeras för barnen (Granberg, 2003, s.75).  
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Lek 

Begreppet fri lek kan anses svårbegripligt. Enligt Granbergs (2000, s.60) beskrivning kan fri lek 

förstås enligt följande: ”Fri lek är fri i betydelsen frivillig lek, en lek som uppstår ur barns egna 

behov”.  

Granberg (2003, s.32) beskriver hur avgränsningar mellan skilda lekformer kan vara svårt att 

särskilja, då barn i ung ålder ofta använder fantasi och motorik i samspel. I barnens lekar 

förekommer ofta flera lekformer samtidigt, eller parallellt. Olika beteckningar på lek behöver 

därmed benämnas, för att förstå hur barn använder och formas i den fria leken (Löfdahl, 2004, 

s11-12). 

Granberg (2000, 2003 s.40-46) beskriver rollek som en lek där barnen intar specifika roller och 

identiteter som t.ex. en yrkesroll eller en familjeroll. Rollek kan även ses som en sammansättning 

av olika lekar, där barnen samtidigt som de intar olika roller använder rekvisita och bygger upp 

olika rum. Ett andra begrepp är rörelselek. Till denna typ av lek hör fysisk aktivitet som t.ex. 

springande, jagande, hoppande etc. Vidare kan begreppet regellek i sin tur ses som en del av 

rörelseleken. Men med regellek menas då lekar som innefattar någon form av regler, t.ex. fotboll, 

”inte nudda mark” eller ”bro-bro-breja”. Ett ytterligare begrepp är konstruktionslek. Denna lek 

definieras av all lek från kloss-staplande och pussel inomhus, till tredimensionellt konstruerande 

med pinnar eller annat naturmaterial utomhus.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Barn ska enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010) erbjudas inomhus- och 

utomhusmiljöer som är innehållsrika och inbjuder barnen till att utveckla nya erfarenheter. 

Forskning visar även att miljön är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. Med 

utgångspunkt i dessa kunskaper är syftet med denna studie att undersöka barns fria lek i 

utomhus- respektive inomhusmiljö, inom två förskolors verksamheter. Våra frågeställningar blir 

således: 
 

Hur formas barns fria lek av utomhus- respektive inomhusmiljön på de aktuella förskolorna? 
 

Hur använder barnen de olika lekmiljöer och artefakter som respektive miljö erbjuder?  
 

Hur kan olika lekformer relateras till specifika lekmiljöer och tillgängliga artefakter i dessa 

miljöer? 

 

Hur ser pedagogerna på utomhus- respektive inomhusmiljöns betydelse för barns lärande? 
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Metod 

Urval och genomförande 

Vi genomförde en studie på två förskolor i en medelstor stad i Sverige. Urvalet av de två 

förskolorna gjordes med syfte att få så stor variation som möjligt dem emellan, vad gäller 

förskolornas inriktning och skilda miljöer. Vi valde att dela upp ansvaret, Anna ansvarade för 

Almens förskola och Heléna för Björkens förskola. Studien genomfördes under två dagar, en dag 

på varje förskola, på en avdelning på respektive förskola med barn i åldrarna 3-6 år. Avdelningen 

på Almens förskola hade 21 barn i barngruppen och Björkens förskola hade 19 barn i 

barngruppen. Vi valde att göra två observationer, en var, i respektive miljö på båda förskolorna. 

Informationen av de båda förskolorna är hämtades från deras hemsidor. Almens förskola, är en 

kommunalt ägd förskola, belägen centralt i staden med gångavstånd till stadspark och andra 

grönområden. De har ingen specifik inriktning. De har istället ett synsätt som de strävar efter i 

verksamheten. I förskolans verksamhetsplan, beskriver de hur förskolans pedagoger ser det 

kompetenta barnet som är komplett av betydelsefulla tillgångar. De har en syn på att barn lär i 

meningsfulla sammanhang, genom att samspela och kommunicera tillsammans med andra barn.  

Alla barn på förskolan ska vidare ha inflytande i sin vardag och är även delaktiga i sin utveckling 

och i sitt lärande.   

Björkens förskola är en privatägd, föräldradriven förskola. Denna förskola är belägen en bit 

utanför centrala staden med nära tillgång till ett större skog- och grönområde. Förskolan är Grön 

Flagg-certifierad, vilket innebär att förskolan arbetar utifrån ett förhållningssätt där miljön och 

naturen är av central betydelse i den pedagogiska verksamheten. På Björken arbetar pedagogerna 

utifrån ledorden miljö, jämställdhet och solidaritet, vilka även genomsyrar hela verksamheten. 

Föräldrar och pedagoger arbetar i nära samarbete för att gemensamt skapa en trygg miljö för 

barnen att vara nyfikna och utvecklas i. 

Även ett samtal på vardera förskolan genomfördes efter utomhusvistelsens observationer, före 

inomhusvistelsens observationer. Samtalen genomfördes med en förskollärare och varade i 

ungefär en timme. Urvalskriteriet för val av samtalspersoner grundades på urvalsprincipen 

centralitet. Grundat på vår uppfattning om centralt placerade källor inom verksamheten valde vi 

att samtala med personer med yrkestiteln förskollärare (Esaiasson m.fl. 2003, s. 291).  Samtalen 

transkriberades inte, utan genomfördes enbart med syftet att användas som 

bakgrundsinformation inför våra observationer. Samtalens syfte var att ta reda på hur utomhus- 

och inomhusmiljön används och organiseras på förskolorna.  
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Metod för datainsamling  

Den datainsamlingsmetod som vi utgick ifrån var en strukturerad observation med ett 

observationsschema som instrument. Detta är en strukturerad uppläggningsmetod där vi enkelt 

kunde jämföra data mellan olika personer och sammanhang (Bjørndal, 2005, s.50). Schemat 

strukturerades, utifrån Granbergs (2000; 2003) definitioner av lekformer, i olika lekkategorier och 

lekmiljöerna benämndes utifrån Änggårds (2012) beskrivning av hur platser får sin identitet 

utifrån sociala praktiker. Även en rad för ifyllande av artefakter och naturmaterial skapades. De 

namn vi valde att benämna lekmiljöerna och vilka artefakter som fanns tillgängliga fylldes i på 

plats. Genom denna metod kunde vi pröva att få syn på mönster och strukturer vad gäller barns 

fria lek och hur den formades av de olika lekmiljöer och artefakter som utomhus- respektive 

inomhusmiljön erbjöd. Vi kunde få svar på hur olika lekformer kunde relateras till specifika 

lekmiljöer och tillgängliga artefakter i dessa miljöer. Efter observationen prövade vi att undersöka 

om det fanns märkbara likheter eller skillnader mellan leken i de olika miljöerna, utomhus- och 

inomhus (Bjørndal, 2005, s.50).  

Under observationerna valdes en låg grad av delaktighet, där vi inte deltog i situationerna, för 

att kunna registrera så stor mängd information som möjligt. För att vidare få en så autentisk bild 

som möjligt av leksituationerna, låta barnen leka ostört, höll vi oss i bakgrunden. Vi ville inte 

riskera att påverka barnens lek, samtidigt som vi inte ville att barnen skulle påverka eller avbryta 

vår observation (Bjørndal, 2005, s.43-44).  

När vi antecknade frångick vi till viss del den strukturerade observationsmetoden. Vi valde att 

använda en kombination av låg och hög grad av struktur. Vi hade ett antal slutna kategorier så att 

vi enkelt kunde markera och se över olika lekmönster. Samtidigt använde vi även ett antal öppna 

kategorier; då ett bredare fokus är relevant att ha under en observation, som alltid är en del av en 

större kontext.  Vi som observatörer var öppna för alla faktorer som kunde dyka upp vid 

observationstillfället. Vi intog dock ett begränsat fokus, på så sätt att vi begränsade oss inom 

ramen för vår studie. Fokus bör vila på frågeställningarna, samtidigt som en kritisk syn måste 

intas till den kontext som observationerna ingår i (Bjørndal, 2005, s.48-52). 

Observationsschemat kompletterades genom löpande anteckningar (Bjørndal, 2005, s.47). För 

att kunna samla in så mycket information som möjligt, användes stödord under observationerna. 

Detta för att underlätta efterarbetet av den information som tagits in. Förberedelser gjordes 

genom förkortningar på de ord som kan vara återkommande, till exempel artefakter, pedagoger, 

barn, lekmiljöer etc. (Bjørndal, 2005, s.47).  

Som ett komplement till observationerna valde vi att föra personliga samtal med en pedagog 

på respektive förskola. Vi har valt att benämna samtalet för just ett personligt samtal istället för 

intervju då det enligt Bjørndal (2005, s.91) kan förstås som en snävare syn av begreppet intervju. 

Samtalet kan uppvisa likheter med det som normalt uppfattas som en intervjuform då ett samtal 

innebär en insamling av information av ett ämne. Men då detta samtal kan ses som en intervju 

med en låg grad av struktur, valde vi att benämna insamlingsmetoden för personliga samtal.    
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Samtalen var till en fördel att använda då detaljer kunde upptäckas som genom observationerna 

annars skulle förbisetts (Esaiasson m.fl. 2003, s.232). Samtalen förbereddes genom formulering 

av frågor som berörde utomhus- och inomhuspedagogik, samt hur barnens lek formas i de olika 

miljöerna (Bjørndal, 2005, s.90). 

För att undersöka om frågorna som formulerades var relevanta i studien genomförde vi ett 

antal pilotintervjuer. Genom detta kunde testpersonerna ge oss information om vad de upplevt 

som olämpligt. Tanken var att frågorna skulle vara lättförståeliga och att vi genom prövning av 

våra frågor före studien även kunde få syn på icke nödvändiga frågor (Esaiasson, 2003, s.245). 

Doverborg och Pramling, Samuelsson (2000, s.31) menar även att utvecklandet av frågor ger 

kunskaper i sig, då pedagogen delar med sig av sina erfarenheter och att personen som leder 

samtalet blir mer kompetent i att ställa frågor (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2000, s.31; 

Bjørndal, 2005, 95). 

Samtalet strukturerades i ett antal tematiska frågor. Tematiska frågor syftar till att ge 

samtalspersonen tillfälle att utveckla vad denne upplever som viktigt kring den företeelse som 

undersökningen handlar om. Detta genom så liten påverkan som möjligt från den som ställer 

frågorna. En grundregel är även att frågor i ett samtal ska vara enkla och korta, men ge långa, 

utförliga svar, vilket oftast de tematiska frågorna gör. 

 

Databearbetning och analysmetod 

För att bearbeta insamlat material valde vi att skriftligt sammanställa de data vi fick in genom 

våra observationsscheman och våra samtal, i ett dokument. Relevant information från samtalen 

valdes ut utifrån mest lämpad information att analysera och diskutera emot resultaten från 

observationerna. Resultaten från observationerna jämfördes i utomhusmiljön och i 

inomhusmiljön oss emellan. I resultaten kunde ett mönster tydas över hur lekmiljöerna användes 

i större och mindre utsträckning i barnens fria lek, utomhus- respektive inomhus. 

Resultatavsnittet delades därför upp i två teman, för vardera miljön, utifrån i hur stor och liten 

utsträckning de olika lekmiljöerna användes (Braun & Clarke, 2006, s.10). Varje tema delades upp 

i underkategorier utifrån den lekmiljö som observerades.  Efter varje redogörelse gjordes en 

analys. I analysen sattes teorins nyckelbegrepp i rörelse och begreppen användes för att analysera 

resultatet. I diskussionen förlängdes analyserna genom att relatera till tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv. Detta för att behandla studiens huvudfrågeställning om hur barn använder 

miljön och formas i den fria leken av de olika lekmiljöer och artefakter som utomhus- respektive 

inomhusmiljön erbjuder. 
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Reflektion över metoden  

Att använda sig av ett observationsschema gav fördelar då vi ville få syn på ett mönster, att 

exempelvis få fram statistik mellan olika människor och sammanhang och jämföra dem (Bjørndal, 

2005, s.50). Med observationsschema som metod är forskaren väl förberedd med ett strukturerat 

förarbete som gjorts innan, vilket kan underlätta observationerna. Det blev även ett väldefinierat 

resultat, vilket gjorde det lätt att analysera materialet efteråt. 

Det var betydelsefullt, i denna studie, att ha en förståelse för och ett reflekterande över att 

observationsschemat kunde ta mycket tid, vad gäller det förberedande arbetet. För att metoden 

skulle vara lätt att använda, var det viktigt att prova observationsschemat innan den riktiga 

observationen skulle göras. Detta för att se om schemats olika kategorier fungerade som en färdig 

mall. En pilotstudie genomfördes därför. Vidare var det meningsfullt i denna studie att reflektera 

över de svårigheter som ett observationsschema kan medföra, att det exempelvis kan vara svårt 

att konstruera kategorier till schemat som inte överlappar varandra. 

Vidare var en fördel med att använda teman under samtalen, att samtalspersonen kunde känna 

sig motiverad att tala om sina egna erfarenheter, då frågorna som ställdes var breda och relativt 

öppna. Vi var medvetna om att en nackdel med tematiska frågor var att de kan vara så pass 

omfattande i sin form att de leder till att samtalspersonen svävar ut i sina beskrivningar kring 

ämnet. I och med att frågorna är öppna, dvs. utan fasta svarsalternativ, och samtalspersonen får 

stora möjligheter att tala fritt, kan det bli svårt att få konkreta svar på de frågeställningar den som 

ställer frågorna faktiskt inriktat sig på. En fördel med öppna frågor är dock att den som leder 

samtalet får tillgång till utförlig svarsinformation och att följdfrågor kan ställas (Bjørndal. 2005, 

s.92; Esaiasson, 2003, s.236). 

Andra faktorer som behövdes tas ställning till var frågornas validitet och reliabilitet. Med 

validitet menas i detta fall huruvida man i sin studie har mätt det man har avsett att mäta, t.ex. i 

detta fall, om vi genom de mindre samtalen och observationerna, lyckades mäta hur barns fria lek 

användes och formades i utomhus– och inomhusmiljön (Bjørndal, 2005, 115). Reliabilitet innebär 

vidare hur ingående och noggrant man lyckades mäta det man avsett (Esaiasson m.fl. s.63). I 

detta fall kunde observationsschemat bidra till god reliabilitet. 
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Etiska överväganden 

Som forskare behöver ett antal punkter ses över innan en studie kan påbörjas. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) finns fyra grundregler att utgå ifrån, vilka har tagits hänsyn till vid 

genomförandet av studien. Den första regeln som beskrivs är individskyddskravet, en självklar 

utgångspunkt i forskararbetet, vilket innebär att ingen individ ska utsättas för psykisk eller fysisk 

kränkning. Detta är för oss en självklar utgångspunkt som bör genomsyra hela vår studie. Vissa 

undersökningar kanske inte alls är etiskt försvarbara, som t.ex. att studera barn i utsatta 

situationer.  

Informationskravet bör även tas hänsyn till, vilket innebär att innan genomförandet av 

observationer och samtal, informera alla inblandade parter, i detta fall pedagoger, barn och 

vårdnadshavare. De ska informeras om vad de har för del av projektet och att det är frivilligt att 

delta, samtalspersonerna har även rätt att informeras om att de deltar i en vetenskaplig studie, så 

kallat informerat samtycke. Före genomförandet av studien gavs information, till alla inblandade 

parter, om vad undersökningen handlade om och om hur informationen senare skulle användas i 

vårt arbete. Vidare information gavs även om hur insamlat material enbart kommer att använda 

till enbart detta arbete, inte i andra sammanhang (Bjørndal, 2005, 143; Esaiasson m.fl. 2003, 

s.290). Detta kan hänvisas till Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav, där forskare enbart får 

använda det material som samlats in för enbart sin forskning och ingenting annat.  

Vidare behövde Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav ses över, vilket innebär att 

observatörer behöver ett godkännande av vårdnadshavare, då det är barn som ska vara med i 

observationen. För att även visa respekt för barnens föräldrar och deras värderingar kom vi att 

fråga föräldrarna om tillåtelse att observera deras barn. Detta genom en samtyckesblankett som 

de fick fylla i. En medvetenhet fanns om att våra värderingar, normer och regler kunde komma 

att påverka hur vi agerade som observatörer. Vi beaktade även att vår egen etik kunde påverka 

våra slutsatser, därför krävdes en etisk medvetenhet vid genomförandet av studien (Bjørndal, 

2005, s.44-45; Gren, 2007, s.26).  

Den sista regeln benämns konfidentialitetskravet, som behandlar frågan kring hur data ska tas 

in och användas. Tystnadsplikten bör särskilt understrykas, informationen får aldrig avslöja vilka 

personer som deltar i studien samt heller inte varifrån informationen kommer (Vetenskapsrådet, 

2002; Bjørndal, 2005, s.143). I läroplanen (Lpfö98, 2010) för förskolans värdegrund påpekas att 

alla som verkar inom förskolans verksamhet ska ha ett etiskt förhållningssätt, beakta barns frihet 

och integritet. Bjørndal (2005, s.138) påpekar att det är grundläggande att vid observationer, men 

även vid samtal, tänka på att respektera barnens integritet, vilket vi tog hänsyn till. Även i alla 

samtal som berör barn måste respekt för deras integritet alltid vara normen (Gren, 2007, s.133). 

Pedagogiska iakttagelser bör framförallt innebära respekt för barnen. Därför vill vi påpeka att 

förskolornas namn samt de namn som nämns i observationerna är fingerade för att värna om 
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förskolornas och barnens personliga integritet (Gren, 2007, s.118). Barnens namn på Almen 

börjar på bokstaven A, medan barnens namn på Björken börjar på bokstaven B. 
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Resultat och analys 

Resultat av samtal 

Som en bakgrund till observationerna presenteras nedan resultatet av de samtal som 

genomfördes på förskolorna. Under samtalet ställdes frågor om hur pedagogerna ser på lekens 

funktion på barns lärande, samt hur de ser på utomhus- respektive inomhusmiljöns betydelse för 

barns lärande. 

Samtal på Almens förskola 

På Almens förskola är leken central för barns lärande. De har en syn på att allt lärande sker i 

lek på ett eller annat sätt. Ofta tar pedagogerna på förskolan tillvara på det barnen leker just för 

stunden och utmanar leken genom att ställa frågor. På så vis kan de få barnen att reflektera över 

sitt lärande. Pedagogen berättar att förskollärarna och barnen ofta leker tillsammans med ord och 

begrepp i den fria leken. Vidare beskriver pedagogen att barnen lär av varandra i leken, 

exempelvis i hur man är med varandra socialt, vilket är en viktig del av barnens fria lek. 

Pedagogen berättar att deras främsta syfte med att vistas utomhus dels är för lärandet, där de 

kan använda andra ord och begrepp än vad som används i inomhusmiljön. Men ännu ett syfte är 

även för att utomhusmiljön erbjuder frisk luft och att barnen kan röra sig mer fritt än inomhus. 

Barnen kan använda lekformer där de får skrika, cykla, klättra, hoppa etc. Hon påpekar även att 

barnen på avdelningen är duktiga på att aktivera sig utomhus. 

Pedagogen beskriver att förskolans utegård för närvarande inte känns så utmanande, men 

planen är att gården inom den närmaste framtiden ska genomgå en förändring. De har därför 

ambitioner om att få till en bättre utegård. 

Pedagogen berättar att förskolan har arbetat mycket med inomhusmiljön. I inomhusmiljön 

används särskilda metoder och tillvägagångssätt för att aktivera barnen . Pedagogerna arbetar 

nästan dagligen tillsammans med barnen i mindre projektgrupper med olika projekt. På förskolan 

är det betydelsefullt att barnen har ett fritt val i inomhusmiljön, att de får välja vilka rum de vill 

använda när de ska leka och lära. Pedagogen berättar att de försöker finnas där och bekräfta samt 

utmana barnen när de leker fritt. Allt material ska finnas tillgängligt för barnen så att de kan 

arbeta med det själva. Datorn, som ett exempel, beskrivs som barnens dator och barnen vet hur 

den ska användas. 

Pedagogen upplever att det finns skillnader mellan utomhus- och inomhusmiljön. Barnen 

kan exempelvis vara många fler i leken i utomhusmiljön och de kan använda större material i 

leken. Ytorna utomhus skapar många möjligheter till olika former av grupplekar, exempelvis 

rörelselekar och regellekar. Pedagogen beskriver vidare att barnens lek påverkas beroende av om 
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miljön är tillgänglig eller inte, dvs. om de har tillgång till material som de själva kan använda eller 

inte. Barnen behöver få känna att de är kompetenta och att de är fria i sin lek.   

Samtal på Björkens förskola 

På Björkens förskola har leken en central roll för barns lärande, det är genom leken som 

barnens lärande sker. Pedagogens roll, arbetssätt och hur miljön utformas i förskolan blir därmed 

otroligt viktig. Pedagogen bör vara lyhörd och öppen för att se hur barnen behöver stimuleras i 

leken. 

Pedagogens deltagande i leken, i synnerhet utomhus, understryks även, då det kan finnas barn 

som har svårt att aktivera sig. 

För att ta tillvara den utomhusmiljö som erbjuds på förskolan beskriver pedagogen vidare att 

man bör blanda olika slags material, som i sin tur utmanar och stimulerar barnens lärande. Om 

förskolan exempelvis inte skulle ha närhet till naturen, kan man ta in naturmaterial till utegården, 

för att skapa ett varierat material. För att få aktiva och nyfikna barn som vill utforska, bör 

förskolan erbjuda en varierad utegård. Det finns helt andra förutsättningar för barns lek utomhus, 

än inomhus. Utomhusmiljön erbjuder en annan slags frihet, barnen får möjlighet att röra sig fritt 

och på så sätt blir barnens lek mindre begränsad. I inomhusmiljön blir leken istället mer planerad 

och strukturerad på grund av det begränsade utrymmet som Björken har i förhållande till antal 

barn i barngruppen, menar hon. Inomhusvistelsen blir inte så fri och individanpassad som 

utomhusvistelsen. Inomhusleken präglas ofta av styrda, pedagogiska lekar. Detta för att inspirera 

barnen till att lära sig olika lekar som de sedan kan leka själva. 

Vidare beskriver pedagogen att förskolan bör ägna stor eftertanke kring miljöns utformande 

både inomhus och utomhus. Vad miljön erbjuder i form av material, möbler osv, och vilka regler 

som gäller blir avgörande för hur barnen förhåller sig till miljön, vilket i sin tur blir avgörande för 

barnens lek. Miljön bör därför aldrig ses som färdig och tillräckligt inspirerande utan istället vara i 

ständig förändring och utveckling. Vid skapandet av en stimulerande miljö understryks vikten av 

barns delaktighet. Pedagogerna bör tillsammans med barnen ta tillvara på inomhus- och 

utomhusmiljön och de lekredskap som finns, för att gemensamt reflektera över hur miljön och 

redskapen kan utvecklas.  

 

Resultat av observationer 

Resultaten av observationerna är strukturerade i två teman per miljö; lekmiljöer med större 

aktivitet och lekmiljöer med mindre aktivitet. Med aktivitet menas i vilken utsträckning 

lekmiljöerna användes av barnen i den fria leken. Med större aktivitet menas att lekmiljöerna 

användes av flera barn, vid flera tillfällen, med flera artefakter. Med mindre aktivitet menas att 

lekmiljöerna användes av färre barn, eller inte alls, vid färre tillfällen, med färre artefakter. 
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Förskolan Almen - barnens fria lek i utomhusmiljön.  

Utomhusmiljön var en mindre utegård där vi själva valt att kalla lekmiljöerna; 

klätterställningen, rutschkanan, sandlådan, gunghästarna, lekstugan, träd omgivet av bänkar samt 

den stora ytan med vattenpölar. Förskolan hade tillgång till en allmän lekpark belägen intill 

utegården. Lekparken bestod av ett fåtal gungor, en större gräsyta, ett bord samt en rutschkana. 

Denna allmänna lekpark användes inte av avdelningen då observationsstudierna genomfördes. 

Inledningsvis uppmärksammades vilka artefakter som fanns tillgängliga för barnen på utegården. 

Mitt på gården fanns en kista innehållande hinkar, spadar, kastruller, grävskopor etc. Denna kista 

utnyttjades inte av barnen, det var heller inga pedagoger som uppmuntrade barnen till att 

använda artefakterna som kistan innehöll. Utöver detta fanns fyra fotbollar, en mindre trätrall och 

en trasig dockvagn till förfogande.  

Lekmiljöer med större aktivitet 

En lekmiljö där det var stor aktivitet, var i sandlådan, som var centralt placerad på gården. Det 

första som iakttogs var en flicka, Andrea, som använde hink och spade för att gräva i sanden. Det 

kan ses som en konstruktionslek, när hon konstruerade något med hjälp av de artefakter hon 

hade. Senare kom två pojkar, Anton och Alexander, och hoppade längdhopp i sandlådan. Detta 

kan ses som en form av regellek, där barnen förhöll sig till vissa regler i leken. Anton gjorde ett 

tut-läte med munnen för varje gång som Alexander skulle hoppa. Efter Antons tut-läte hoppade 

Alexander sitt längdhopp.    

Samma pojkar övergick sedan till att brottas med varandra i sandlådan. Även detta kan ses 

som en regellek. Under lekens gång påbörjades en förhandling där Anton utropade ”jag är 

superman” varpå Alexander besvarade med att säga ”nej, du är en tönt”. Kort därpå avbröt 

pojkarna leken. Anton och Alexander sprang sedan till den stora ytan med vattenpölar där Anton 

ställde sig mot ett staket och sa ”jag är målvakt”, varpå Alexander tog upp en fotboll som låg på 

marken. Pojkarna sparkade bollen till varandra och blev därefter oense om det blev mål eller inte 

och en konflikt uppstod dem emellan. 

Kragh- Müller m.fl. (2010, s.32) har gjort en undersökning som visade att barns lek blir mer 

aggressiv ju mindre ytor de har tillgång att vistas på. Detta kan sammanföras till pojkarnas attityd 

gentemot varandra i denna lek. Leken avbröts kort efter att Alexander kallade Anton för en tönt. 

Pojkarna blev återigen oense i leken då de sparkade boll till varandra och inte kunde komma 

överens om lekens regler. Kort därefter valde de att avbryta leken. Pojkarnas förhandlingar kan 

tolkas som något verbalt aggressiva, vilket kan vara ett resultat av att utegården är 

understimulerande i form av begränsat utrymme. 

Mitt på gården stod en mindre, cirka en kvadratmeter stor, lekstuga placerad. Där lekte till en 

början två flickor försäljning, vilket kan ses som en rollek. Agnes stod inne i stugan och sålde mat 

till Andrea som kom och handlade. Tre barn anslöt till leken efter en stund och försäljningen 
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fortsatte. Senare övergick leken till en konstruktionslek, där Agnes aktivt lekte med en hink och 

en spade och byggde ett sandslott, medan de andra barnen stod vid sidan av och iakttog leken.    

Här kan den begränsade tillgången till artefakter ha hindrat barnen i leken. Pedagogerna 

uppmuntrade aldrig barnen till att använda leksaker, artefakter, vilket kan vara en tänkbar 

förklaring till varför barnen inte använde dessa i leken. Kanske hade leksakerna använts om 

pedagogerna inbjudit barnen till att använda dem. Som tidigare nämnts är det betydelsefullt att 

pedagoger är närvarande och finns tillgängliga för att stötta varje enskilt barn i den fria leken. 

Möjligen var pedagogernas frånvaro under barnens fria lek avgörande för lekens utveckling. 

Leken i detta exempel vidareutvecklades aldrig, vilket kan orsakats av att det inte fanns tillräckligt 

med artefakter till förfogande för alla barn som deltog i leken. En annan bidragande faktor kan 

vara att materialet inte lockade fram barnens fantasi, vilket märktes då flera av barnen var inaktiva 

i leken (Granberg, 2003, s.81, 83). 

Den lekmiljö som användes mest av barnen var den stora ytan med vattenpölar. Där pågick olika 

lekformer parallellt under hela utomhusvistelsen. En pedagog initierade till regellek, fotboll, där 

flera av pojkarna på avdelningen valde att delta.  Alice iakttog deras lek vid sidan av med en boll i 

famnen. Pedagogen lämnade leken efter en kort stund och pojkarna lekte vidare med fotbollen på 

egen hand.  

Alice gav inga verbala tecken på att hon ville vara med i leken, men hennes kroppsspråk gav 

detta intryck när hon hade bollen i famnen och tittade på när barnen sparkade boll med 

pedagogen. Barn behöver vuxna som leker tillsammans med dem och initierar till lek, vilket 

framgår här när pedagogen är med och spelar fotboll tillsammans med barnen. Detta är 

betydelsefullt för barn då de kan känna trygghet i att komma och gå i leken utan att någon 

utesluter barnet, då pedagogen är närvarande och tillåter alla barn att vara med och delta i leken 

(Granberg, 2003, s.84).  

Om pedagogen inte hade lämnat leken så tidigt, hade Alice kanske vågat ta sig in i leken istället 

för att iaktta leken vid sidan av. Vidare skriver Granberg (2003, s.84) att pedagogen kan ge liv i en 

artefakt, genom att i detta fall exempelvis rulla bollen till barnet. Om pedagogen hade 

uppmärksammat att Alice stod vid sidan av, hade hon kanske kunnat rulla bollen till henne för att 

visa att hon inbjuder Alice till leken. En annan aspekt som kan kopplas samman med denna 

regellek är vad pedagogen berättade under samtalet på Almen. Hon berättade att ytorna utomhus 

skapar många möjligheter till olika former av grupplekar, som exempelvis rörelselekar och 

regellekar, vilket visade sig stämma överens med observationerna. 

Vid vattenpölen tog Anders fram en trätrall som låg vid sidan av vattenpölen och placerade 

den i mitten av pölen. När han placerat den i vattnet ropade han till några andra barn ”titta, jag 

har byggt en bro så att man kan ta sig över pölen”. Flera pojkar och flickor anslöt sig till leken 

och började använda bron. De hjälptes åt att ta sig över bron. Leken utvecklades sedan genom att 

Agnes tog in en boll i leken. Hon ställde sig på bron och kastade ned bollen i vattnet. Samtidigt 

utropade hon ”kasta bollen på hajen”. Leken fortsatte med att barnen turades om att fiska upp 
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bollen ur pölen med händerna för att sedan kasta tillbaka bollen mot hajen. Anders gick från en 

konstruktionslek när han byggde bron, till att tillsammans med de andra barnen utveckla leken till 

en rollek.  

Pedagogen på Almen nämnde i samtalet att barn lär av varandra i leken, till exempel hur de 

ska vara med varandra socialt. Detta uttalande stämde överens med vad vi iakttog i leken, där 

Anders byggt en bro som de sedan tillsammans hjälptes åt för att ta sig över. Detta kan tolkas 

som att barnen lärde av varandra. Detta visades även i situationen där barnen tillsammans 

samarbetade för att få upp Agnes boll ur vattnet. Det som märktes i leken var hur barnen 

samspelar i en social praktik. Detta innebär att barn lär i samspel med varandra, dvs. ett 

gemensamt tänkande inom ramen för kulturellt meningsfulla aktiviteter (Strandberg, 2006).  Av 

båda leksituationerna visade observationerna att barnen samarbetade och hjälpte varandra i leken, 

vilket ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan förstås som att det sociala leder lärandet 

vidare.  

Lekmiljöer med mindre aktivitet 

Flera av de lekmiljöer som fanns på utegården utnyttjades inte av barnen i deras fria lek. 

Lekmiljön som benämndes som trädet med omgivande bänkar användes inte alls av barnen och heller 

inte de två gunghästar som fanns på gården.  Rutschkanan och klätterställningen användes av ett fåtal 

barn, men i andra syften än vad de är ämnade för. Rutschkanan användes av en pojke som 

sittplats, där han satt och tittade på andra barn som spelade fotboll. Några av barnen lekte 

kurragömma, vilket är en regellek, där klätterställningen användes som gömställe av en flicka.  

De ovanstående lekmiljöerna som inte utnyttjades av barnen, kan ha varit för 

motivationsfattiga och därmed lekmiljöer som inte barnen valde att använda i den fria leken. 

Löfdahl (2004) menar att man i det sociokulturella perspektivet ser att relationen mellan 

omgivning och individ har ett nära samband till varandra. I detta fall kan omgivningen påverkat 

barnets möjligheter till att motiveras. 

Förskolan Almen - barnens fria lek i inomhusmiljön.  

Denna förskolas inomhusmiljö bestod av flera rum. Hela kommunen har fokusområdet 

pedagogiska lärmiljöer. Lekmiljöerna, rummen, kallas utifrån kommunens benämningar för; 

ljusrum, hall, bygg- och konstruktionsrum, digitalt- och berättanderum, drama- och musikrum, ateljé och mysrum. 

De två sistnämnda var rum som två avdelningar delade på, vilka de hade tillgång till på 

eftermiddagarna. Dessa ingick därför inte i vår studie. 

Lekmiljöer med större aktivitet  

Intill hallen fanns ett större drama- och musikrum med ett stort bord med tillhörande stolar. I ett 

av hörnen fanns en mindre scen som var avskild med röda gardiner som ridåer. Intill scenen 

fanns en spegel och en klädställning med kläder, skor, dockor och väskor. I ett annat hörn fanns 
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en hemvrå med spis och tillhörande köksredskap. I rummet fanns även en stor madrass, en matta 

och kuddar på golvet. I detta rum stod flera barn en stund och diskuterade vad de skulle leka. De 

kom fram till att de ville bygga en koja och gick iväg för att hämta en pedagog. Pedagogen hjälpte 

sedan barnen att konstruera kojan. Till sin hjälp hade de artefakter som filtar, en madrass, stolar 

och hemvrån. Pedagogen gav barnen direktiv på hur de skulle bygga kojan och barnen skrattade 

under byggandet. När kojan var färdigbyggd lämnade pedagogen barnens lek. Barnen intog 

därefter olika roller och konstruktionsleken övergick till en rollek. Alice hämtade en handväska på 

klädställningen och berättade att hon skulle gå och handla. Andrea, Agnes, Alva och Anders låg 

inne i kojan och låtsassov.  

I samtalet med pedagogen på Almen, belyste hon hur de ofta försöker ta tillvara på det barnen 

leker just för stunden. De utmanar leken genom att ställa frågor och på så vis får de barnen att 

reflektera över sitt lärande. Av observationerna gick det att tyda detta engagemang i leken. I leken 

uppmuntrade pedagogen barnens vilja att bygga kojan och konstruerade denna i gemenskap med 

barnen. Under byggandet gav pedagogen direktiv till barnen, samtidigt som vägledande frågor 

ställdes om hur de skulle fortsätta byggandet och vad de behövde för material för att kunna 

färdigställa kojan. Utifrån barnens enskilda förutsättningar kunde alla barn på så sätt delta i leken 

(Granberg, 2003, s.84).  Att pedagogen sedan lämnade barnens lek och lät dem leka ostört gjorde 

att barnen gavs betydelsefull tid att leka på egen hand, utan att bli avbrutna. Detta är meningsfullt 

för att barnen ska få möjlighet att fördjupa sin lek (Kragh- Müller m.fl., 2010, s.32). Barn behöver 

tillgång till material med olika artefakter som inbjuder till fantasi och lek och som möter deras 

enskilda intressen, vilket upplevdes som något det fanns god tillgång av i inomhusmiljön, särskilt i 

drama- och musikrummet (Granberg, 2003, s. 94). 

Det största rummet på avdelningen var bygg- och konstruktionsrummet. I detta rum fanns två 

större bord belägna på varsin sida av rummet, med tillhörande stolar. Längs en långsida fanns en 

lägre hylla innehållande barnens portfolion, naturfärgade byggklossar samt en låda med djur. Intill 

denna hylla fanns också en fiktiv eldstad. Längs en av kortsidorna fanns en hylla med böcker och 

spel i barnhöjd. Längs den andra långsidan fanns en lägre bokhylla med lådor med barnens namn, 

burkar fyllda med pärlor samt ritpapper och pennor. På den andra kortsidan fanns en hög 

bokhylla. Högst upp på denna hylla fanns det olika pärmar och lägre ned fanns lego, spel, pussel, 

tågbana och en cd -spelare. I detta rum pågick det flera konstruktionslekar under hela 

inomhusvistelsen. Algot och Anton konstruerade en tågbana på mattan tillsammans med en av 

pedagogerna på avdelningen. Vid sidan av denna lek satt samtidigt Alexander och Adam 

tillsammans med en annan pedagog och byggde ett hus och ett tåg med lego. Flera barn gick in 

och ur dessa lekar under lekens gång. Vid ett av borden satt Agata och Agnes och konstruerade 

armband av pärlor. De hjälpte varandra vid konstruerandet. Vid det andra bordet satt Alice, 

Amanda och Anna och konstruerade änglar med hjälp av papper och saxar. Även dem hjälptes åt 

vid konstruerandet. Flickorna vid de båda borden hjälptes åt, utan pedagogernas hjälp, för att få 

ihop änglarna. Barnen lärde av varandra vilket visade att lärande sker i sociala sammanhang 
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(Strandberg, 2006). Att barnen på avdelningen lär av varandra i lekarna, var också något som 

pedagogen yttrade i samtalet.  

I bygg- och konstruktionsrummet såg vi att flera barn gick in och ur de lekar som försiggick. 

Pedagogernas närvaro var en potentiell anledning till att en öppen miljö skapades där barnen 

kunde känna sig trygga att delta samt dra sig ur lekvärlden. Barn behöver, som nämnts tidigare, 

vuxna lekkamrater som kan möta dem på deras villkor i leken (Granberg, 2003, s.84). 

Pedagogernas närvaro syntes i pojkarnas lekar.  Vidare kan denna lekmiljö kopplas ihop med 

Granbergs (2003, s.76) citat om en god miljö:  
 

”Den ska utformas utifrån barnens behov av stimulans för varje enskild individs utveckling. 

Förskolan bör vara ett barnens lekrevir – en verkstad med fantasieggande material och en miljö 

som engagerar och uppmuntrar varje barns förmåga”. 

 

Pedagogerna i musik- och dramarummet samt bygg- och konstruktionsrummet, uppfattades 

som engagerade och uppmuntrande i barnens utveckling av lek. Material och artefakter fanns 

tillgängliga för barnen i lekarna, vilket är ett tecken på, en god miljö utifrån Granbergs citat. 

Björklid (2005, s.11) belyser att miljön ska vara självinstruerande så att barnen kan vara 

självgående i den fria leken, vilket också pedagogen i samtalet på förskolan berättade var en 

betydelsefull utgångspunkt i arbetet på avdelningen och som också visades i observationerna. 

Leken vid uppbyggandet av kojan i musik- och dramarummet, utvecklades från en 

konstruktionslek till en rollek, där barnen intog olika roller. Löfdahl (2004, s.129) skriver om 

barns rollek att; ”de fysiska redskap som finns på avdelningen medierar de roller och karaktärer 

som är möjliga”.  Flera förklaringar kan finnas till varför barnens lek utvecklades framåt i detta 

rum. En förklaring kan vara miljöns utformning, med dess rika och stimulerande material som 

uppmuntrade till olika slags lekar. En annan tolkning kan vara pedagogens närvaro i leken, som 

stöttade och vägledde barnen vid konstruerandet av kojan.  

Lekmiljöer med mindre aktivitet  

Ljusrummet på avdelningen var ett mindre rum där barnen hade tillgång till ett större bord med 

ett antal stolar, en diskbänk, hyllor i vuxenhöjd med målarfärg, ett lägre bord med en overhead- 

apparat och ett lägre bord med kalkyleringstavla och en låda med pennor. Vid fönstret hängde det 

plastkrukor med plastdjur och saxar i. I ljusrummet lekte Ahmed, Antonia och en pedagog med 

overhead-apparaten. Antonia uttryckte ”om man släcker lampan (taklampan) kan man se här 

(pekar på väggen)… en burk”. Men om man tar ned den (visar med handen på overheaden) ser 

man ingenting”. Sedan provade de flera olika föremål, som pedagogen instruerade att prova, på 

overheaden. Detta kan ses som en konstruktionslek, då barnen tillsammans såg vad som 

konstruerades på väggen med hjälp av overhead-apparaten.  
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Då pedagogen är närvarande i barnens konstruerande och upptäckande kunde hon ställa 

frågor och utmana barnen i deras lek. I det sociokulturella perspektivet menar man att 

kommunikation mellan pedagog och barn är en viktig utgångspunkt i lärandet och att 

pedagogerna ska ta tillvara på barns enskilda synpunkter och kunskaper (Strandberg, 2006, s.24; 

Löfdahl, 2004, s.15). Utifrån observationerna tydliggjordes det att pedagogen lyssnade till vad 

barnen hade att berätta och utmanade därefter barnen att prova andra föremål, vilket kan tolkas 

som ett sociokulturellt lärande. 

I anslutning till hallen på avdelningen hade de ett digitalt- och berättanderum. I detta rum fanns ett 

större bord där det stod en burk med pennor samt åtta stolar runt bordet. Det fanns även en 

dator på ett skrivbord i barnhöjd. Ovanför datorn fanns en hylla i vuxenhöjd med olika datorspel. 

Bredvid datorn fanns en lägre hylla på väggen med musiksagor. I det digitala berättanderummet 

satt Arvid, Agnes, Alice och Aurora vid datorn och spelade ett matematikspel samtidigt som de åt 

frukt. Under spelets gång räknade de tillsammans på skärmen. Efter en stund bytte de till ett 

annat datorspel. 

Detta kan ses som en regellek, där de behövde anpassa sig till vissa regler vid spelandet. 

Pedagogen berättade att det är betydelsefullt att barnen har ett fritt val i inomhusmiljön. De har 

lagt ett stort fokus vid att ha mycket material som alltid finns tillgängligt för barnen så att de kan 

arbeta med det själva. Datorn, som ett exempel, beskrevs som barnens dator och barnen vet hur 

den ska användas. Detta syntes i barnens lek, då de satt vid datorn på egen hand utan pedagogens 

hjälp. 

Utifrån observationerna uppmärksammades att det enbart var hallen, med en soffa och en 

spegel, som inte vid något tillfälle användes av barnen. Hallen fungerade enbart som ett 

förbipasserande rum under den fria leken. Alla de andra lekmiljöerna som fanns på avdelningen 

användes däremot vid något tillfälle, i mindre och större utsträckning. Anledningen till detta kan 

möjligen vara att rummets artefakter inte inbjöd till lek. 

Förskolan Björken - barnens fria lek i utomhusmiljön.  

Utomhusmiljön var en större utegård där vi valde att benämna lekmiljöerna; sandlåda, 

rutschkana (med tillhörande hus under), bilar och däckformationer, tält, cykelbana (med 

tillhörande buskage), gunghästar och trätraktor samt lekstuga, båt och kompost. De artefakter 

som fanns tillgängliga för barnen på gården var; en kista innehållande hinkar, spadar, kastruller, 

grävskopor, leksaksbilar, bandyklubbor och bollar, fotbollar etc. Kistan utnyttjades under hela 

utevistelsen av både barn och pedagoger.  

Lekmiljöer med större aktivitet 

I sandlådan lekte tre flickor i sanden med varsin hink och spade, i en konstruktionslek. 

Samtidigt som denna lek pågick, lekte två andra flickor och två pojkar vid sidan av vid en 

vattenpöl, där de blandade vatten och sand i en hink med hjälp av spadar, till en gegga. 
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Bernt grävde en grop i sandlådan medan Benjamin och Billy iakttog denna lek. ”Nu är det 

färdigt”, sa Bernt sedan. ”Nu bygger vi en bro”, ropade Billy. Varpå Bernt besvarade utropet: 

”Nej, ingen bro, för vi ska inte köra några bilar här”. Alla tre började sedan hämta vatten från 

omgivande vattenpölar för att sedan hälla vattnet i gropen. De studerade därefter hur vattnet 

rörde sig i gropen. 

Britta stod inaktiv i sandlådan och tittade sig omkring. Kort därefter kom en pedagog fram till 

flickan och uppmuntrade flickan till att leka med hink och spade i sandlådan.  

 I sandlådan blir det tydligt att den lek som dominerar är konstruktionslek. Löfdahl (2004) 

menar att miljön till viss del styr barns handlingar i leken när barnens tar del av och använder den 

kultur och de artefakter som miljön erbjuder. En sandlåda bär på vissa förväntningar och 

budskap som förknippas med lek som inkluderar att exempelvis gräva med hjälp av hink och 

spade. Utifrån denna tanke blir det därmed naturligt att barnen gräver och använder hink och 

spadar i sandlådan. 

Lärandet sker i samspel med andra och aktiviteter blir som mest meningsfulla när barn får 

tänka i gemenskap med andra. Barns utveckling av lek vilar på lärande i sociala sammanhang 

(Strandberg, 2006). När Bernt grävde en grop i sandlådan iakttog Benjamin och Billy 

konstruktionsleken. Alla tre hjälptes vidare åt att hämta vatten till gropen för att sedan studera 

vad som händer med vattnet i sandgropen. Tanken om ett gemensamt lärande kan här knytas an. 

Vid rutschkanan (med tillhörande hus under) försiggick flera typer av lek samtidigt. Tre flickor lekte 

i huset som var beläget under rutschkanan, med både hinkar och spadar. De fyllde hinkarna med 

sand. När hinkarna sedan var fyllda ställde de hinkarna på bänken inne i huset. Samtidigt som 

denna lek pågick, så lekte Bernt med en bil som han körde runt med i omgivningen runt 

rutschkanan och yttrade ”jag kör ett lass med skräp”.   

Senare tillkom Boris till leken. Bernt och Boris ägnade sig vidare åt en kombination av 

konstruktions- och rollek, under rutschkanan i huset. De hjälptes åt att skopa upp sand i en 

leksakslastbil samtidigt som Bernt sade ”Vi bygger pannkaka och lägger degen till pannkakan”. 

När pojkarna var färdiga med skopandet rullade de gemensamt bort bilen till cykelbanan för att 

sedan skopa av sanden på sidan av banan i en planteringslåda, som en pedagog berättade 

användes till att odla grönsaker i gemenskap med barnen under sommarhalvåret. Boris sa åt Bernt 

att smaka och höll upp en spade med sand. 

Pojkarna i det sistnämnda exemplet skopar av sanden i en planteringslåda, sand som de 

tidigare sagt var pannkaka. Kanske förknippar pojkarna lådan med mat då de under sommaren 

använder lådan för att plantera olika ätbara ting. Änggård (2012) beskriver hur en plats ofta får 

sin identitet utifrån olika sociala praktiker. De platser som används av barn i leken har specifika 

funktioner för både pedagoger och barn och utifrån dessa funktioner ges de symboliska 

betydelser. Att barnen i ovanstående exempel använder planteringslådan i sin lek kan därmed 

tänkas förklaras av att de tillskrivit planteringslådan, och dess plats en viss betydelse, som gör att 

det för dem blir rimligt att skopa av sanden där. 
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Centralt beläget på utegården fanns två bilar konstruerade av stockar samt olika däckformationer. Vid 

denna yta lektes också flera lekar.  Två pojkar satt på en av bilarna och körde samtidigt som de 

gjorde ett brummande ljud med läpparna, detta kan tolkas som en rollek. 

Vid samma område pågick samtidigt en annan lek, där fyra pojkar lekte vid bildäcken som låg 

belägna på marken. Två av pojkarna stoppade ned sina huvuden i två av däcken och en av 

pojkarna sade ”här kan vi låtsas att vi hittar något”, som även detta kan ses som en rollek. Den 

tredje pojken hämtade isbitar med en spade och placerade på ett av däcken och byggde med dem, 

en form av konstruktionslek.  Den fjärde pojken hoppade samtidigt med en fot i taget i däcken, i 

en rörelselek. 

En annan pojke ägnade sig åt rörelselek genom att springa och glida på isen vid sidan av 

däcken, samtidigt som han högt påpekade, för de barn som fanns i närheten, hur roligt det var att 

glida på isen. En ytterligare pojke använde rörelselek genom att gå baklänges runt däcken. 
 Olika former av lek var här i fokus. Alltifrån rollek till konstruktionslek till rörelselek. I likhet 

med de resultat som Engdahl m.fl. (2006) presenterade, angående barns lek i utomhusmiljö, var 

leken även här i ständig förändring. Även alla artefakter och olika delar av lekmiljön användes vid 

något tillfälle av barnen i leken. Säljö (2000) och Strandberg (2006) skriver om hur omgivningen 

kan möjliggöra eller hindra barnens utveckling av lek, och om hur barn är beroende av vilken 

kontext de är situerade i. I denna lekmiljö förstås miljön som stimulerande för barns utveckling 

av lek. Många olika former av lek används och alla barn förstås, utifrån dialogerna, ha roligt. 

Genom att lekarna leks av barnen parallellt i lekmiljön blir platsen via delade erfarenheter av 

gemensam betydelse för alla (Änggård, 2012). 

På cykelbanan med tillhörande buskage lekte två pojkar med en leksaksbil och sprang med den runt 

cykelbanan. Längre bort på cykelbanan pågick det samtidigt en annan lek, där en vattenpöl fanns 

belägen. Bror och Bojan och tre flickor använde hinkar, spadar och en vattenkanna i en 

konstruktionslek. Med hjälp av spadarna fyllde de vattenkannan med vatten från vattenpölen. 

Sedan tog Bror och Bojan tillsammans vattenkannan och bar den mot en rabatt intilliggande 

cykelbanan. De tre flickorna följde med och en av flickorna, Beata, yttrade ”vattna blommorna” 

varpå Bojan vattnade blommorna i rabatten. Sedan började de tillsammans ösa i vatten i 

vattenkannan återigen. Billy tillkom sedan till leken och tog upp is med händerna ur en vattenpöl 

för att sedan uppmana ”Titta”. Pojken tittar sedan själv i sin hand och utbrister ”Oj, den har 

smält”. Isen hade smält i hans hand.   

På en annan del av cykelbanan sprang Börje runt med en innebandyklubba och spelade bandy 

med en liten boll. Bobby sparkade i vattenpölen med foten så att det skvätte på Börje, som 

sprang till vattenpölen och skvätte tillbaka vatten med hjälp av innebandyklubban. En pedagog 

frågade därefter Börje om en av flickorna på gården fick vara med och spela bandy. Pedagogen 

gav sedan flickan en innebandyklubba. Börje och flickan spelade bandy tillsammans med 

pedagogen. Spelet övergick sedan till fotboll då en annan pojke tillkom i leken med en större boll. 



 

33 

 

I första exemplet ser vi hur Bror och Bojan i gemenskap med tre flickor hjälps åt att fylla på 

vatten i vattenkannor. De samarbetar sedan när de tillsammans går med vattenkannan till en 

rabatt. Beata ger förslag på att de ska vattna de blommor, som hon antas fantisera om, i rabatten, 

varpå Bojan vattnar blommorna. Detta kan återigen anknytas till hur det sociala lärandet föregår 

det individuella (Strandberg, 2006). 

Vidare skriver Granberg (2003) om hur barn är i behov av pedagoger som leker i gemenskap 

med dem. Genom pedagogens deltagande får barnen möjlighet att vara med utifrån sina egna 

förutsättningar, samtidigt som de även kan finna trygghet i att ha en vuxen med som stöd i leken. 

Pedagogens betydande roll för leken kan förstås utifrån ovanstående exempel, när Börje leker 

ensam med en innebandyklubba och boll där en möjlig påbörjan till en konflikt kan tolkas vara 

under utveckling. Börje får vatten skvätt på sig och reagerar genom att skvätta vatten tillbaka på 

Bobby. En pedagog avbryter detta genom att initiera till en ny lek, möjligen med avsikt att avleda 

en potentiell konflikt. Pedagogen initierar till en regellek där både Börje och en annan flicka kan 

vara deltagande, och är sedan själv deltagande i leken tillsammans med barnen. Att pedagogen 

initierar och är närvarande i leken kan hänvisas till samtalet med pedagogen, där pedagogens 

deltagande när barn har svårt att aktivera sig underströks. I överensstämmelse med samtalet kan 

pedagogen i detta fall ses som lyhörd för vad barnen behöver för att stimuleras i leken. 

Vid traktorn lekte två pojkar. En av pojkarna satte sig vid ratten och ropade till andra pojken: 

”Hjälp, det kommer en varg”. Den andra pojken svarade ”göm dig” och de båda pojkarna 

hoppade sedan ned från traktorn och glömde sig bakom den. Sedan sprang de bort från traktorn. 

Samma pojkar återkom senare till denna lekmiljö tillsammans med ytterligare en pojke, där en 

dialog utbyttes dem emellan: ”Vem vill åka bak i bussen” frågade en av pojkarna, varpå en annan 

svarar: ”Jag”. De förflyttade sig kort därefter mot tältet medan en av pojkarna påbörjade ett 

samtal om vad som finns på Harry Potter-skolan.  

Birgitta gungade på en av gunghästarna medan Barbro tittade på. Efter en stund sa Barbro som 

inte gungade: ”kom nu så går vi. Birgitta klev av hästen och gick iväg tillsammans med Barbro. 

Pojkarna, Birgitta och Barbro ägnade sig alla åt rollek inom denna lekmiljö, även vissa inslag 

av rörelselek fanns. I likhet med Engdahl med fleras (2006) studie rörde sig barnen i leken 

frekvent mellan olika lekmiljöer. En tänkbar förklaring till detta kan vara att den omgivande 

miljön erbjöd barnen så många möjligheter till lek, vilket i sin tur kanske gjorde att barnen kände 

sig trygga att röra sig mellan olika lekmiljöer i leken. Utifrån Björklids (2005) beskrivning kan 

lekmiljön även förstås som stimulerande för barnens lek, med sina varierade lekanläggningar som 

exempelvis traktorn och gunghästarna. I samtalet beskrev pedagogen hur en varierad utegård kan 

bidra till aktiva och nyfikna barn som vill utforska sin omgivning. I och med att barnens lek i 

ovanstående exempel fortgick när de gick in och ur lekmiljön kan en tolkning göras att detta 

berodde på att barnen kände sig stimulerade och fria att röra sig mellan de varierade lekmiljöerna. 
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Lekmiljöer med mindre aktivitet 

Vid sidan av bilarna och däcken fanns ett tält placerat. Här pågick mestadels rörelselek. Här 

lekte en pojke med en pinne i handen och sprang runt tältet. Samtidigt kastade han pinnen mot 

två andra pojkar. En av pojkarna sprang även här iväg mot en yta där is hade bildats och gled på 

isen medan den andra pojken samlade ihop isbitar från ytan med is och kastade mot pojken med 

pinnen.  

Samtidigt som denna lek pågick lekte två flickor inuti tältet med varsin hink och spade. 

Avslutningsvis kan konstateras att de lekmiljöer utomhus som användes i mindre utsträckning 

av barnen i den fria leken, var området med lekstugan, båten och komposten, samt området vid tältet. 

Båten användes under en kort stund i en rollek, men lekmiljön fungerade mer som en 

förbipasserande lekmiljö vid observationstillfället. Tältet intill bilarna och däcken användes under 

två tillfällen i leken. Dels när en pojke cirkulerade runt tältet i en rörelselek, men även när två 

flickor lekte en kortare konstruktionslek inuti tältet. En förklaring till varför dessa lekmiljöer 

användes i begränsad utsträckning kan vara att det i dessa lekmiljöer fanns ett begränsat antal 

artefakter som medierade till lek. Att det i lekmiljöerna inte heller fanns någon pedagog som 

närvarade eller aktivt deltog i leken, kan ha varit ytterligare en förklaring till varför det var mindre 

aktivitet i lekmiljöerna. Änggård (2012) beskriver dock att barn är beroende av den fysiska miljön 

och vilka möjligheter till gömställen den erbjuder i barnens lek. Även Björklid (2005) 

understryker vikten av att en miljö såväl utomhus som inomhus kan erbjuda platser där barn kan 

leka ostört. Även om tältet och lekstugan inte var de platser som användes mest av barnen under 

detta observationstillfälle, är det dock av stor betydelse för barns utveckling och lärande i den fria 

leken, att dessa platser finns och ger möjlighet till avskildhet i leken.  

Förskolan Björken - barnens fria lek i inomhusmiljön.  

I inomhusmiljön valde vi att benämna lekmiljöerna hemvrå och skog, gröna rummet, läshörna, 

bygghörna, borgen, soffhörna med dator, skaparrum samt spel-och pysselhörna. 

Lekmiljöer med större aktivitet 

I det gröna rummet fanns en rund matta omgiven av lappar med barnens namn på golvet. På 

väggarna fanns hyllor både i vuxen- och barnhöjd med lådor innehållande lego och byggklossar. 

Två runda fönster fanns på en av väggarna, som vette ut mot det stora rummet. En plastlåda stod 

även på golvet, innehållande stora pusselbitar gjorda av skumgummi, som vi senare av barnen 

fick veta hade namnet ”Plus-Plus”. Utöver detta pryddes en vägg av tavlor gjorda av legomaterial. 

Inne i det gröna rummet pågick en konstruktionslek när två pojkar byggde en koja med hjälp 

av Plus plus. Under den pågående leken sade den ena pojken till den andra ”om vi först bygger 

när den ligger ned [...]  vi lägger plus-plusen ned först, så kan vi lyfta upp den till ett högt torn 

sen”. Efter en stund sade den ena pojken ”nu ska vi göra om den, den blev lite dålig” och den 

andra pojken sade ”det här fungerar inte”. Sedan rev de sönder kojan.  
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Pojkarna byggde sedan kojan mot ingången till rummet och sade ”man måste ha den rätta 

koden för att ta sig in här”. Med hjälp av små runda kuddar hade de gjort en knappsats på kojan. 

Här blir det utifrån Löfdahl (2004) och Granbergs (2000, 2003) definition av olika lekformer 

tydligt att pojkarna leker en konstruktionslek. Pojkarna diskuterar och förhandlar i leken om hur 

pusselbitarna ska byggas för att kunna konstruera ett fungerande torn. De utvecklade senare även 

leken genom att bygga en koja mot ingången till rummet där en kod krävdes för att få komma in i 

rummet. Leken övergår därmed från att varit en konstruktionslek till att ha blivit en form av 

rollek. Barnens lek kan även här förstås utifrån Löfdahls (2004) beskrivning av hur barn formas 

av den kultur de omges av och samtidigt använder de delar, och artefakter, som omgivningen 

erbjuder för att forma sin lek. 

Hemvrån erbjöd artefakter som t.ex. dockor, docksängar, ett litet barnbord med tillhörande 

stolar, ett skötbord samt en dammsugare. På en vägg satt en hylla i barnhöjd med en mängd 

köksredskap på. Även en mindre byrå fanns i rummet, men en kaffebryggare placerad ovanpå. 

Intill hemvrån fanns en fiktiv skog, konstruerad av återvinningsbart material som t.ex. 

mjölkkartonger och hårt papper. En ingång hade gjorts i en av de konstruerade väggarna i form 

av ett valv. En stor vägg i skogen pryddes av ett målat träd där olika djurbilder var uppsatta, t.ex. 

älg, räv, ekorre och fågel. Det fanns även en julgran av plast inuti skogen. 

I hemvrån försiggick rollek. Björn lekte vid spisen där han vred på knapparna och stängde 

igen luckan till en ugn. Sedan tog han en mugg, som stod placerad nära intill spisen, och drack. 

När han druckit färdigt tog han några plasttallrikar som han gick med till bordet, där han började 

duka. Blenda kom in i leken med en kamera i handen. Hon lade kameran på bordet och gick 

sedan till en docka som var placerad i en babyställning längre in i hemvrån. Hon badade dockan 

och torkade sedan dockan med hjälp av händerna. 

Björn och Blenda övergick sedan till att leka i skogen där Björn tog upp en telefon och låtsades 

svara och sa ”det ringer nu”. Han satt sedan och pratade i telefonen och sprang därefter till 

hemvrån och tog fram en telefonladdare och satte sin telefon på laddning. Han tog sedan en 

handväska som hängde på väggen inne i hemvrån och sa ”jag har bråttom”. Därefter hämtade 

han telefonen igen och gick tillsammans Blenda tillbaka till skogen. Där hängde Björn av sig 

väskan på julgranen som stod mitt på golvet i skogen och svarade sedan i telefonen. ”Det var jag 

som ringde”, berättade han för Blenda. ”Nu har jag ringt färdigt, det var min kompis” sade han 

sedan. Blenda svarade ”jag vill också ringa lite”.  

Blenda och Björn gick sedan tillbaka till hemvrån och Blenda sade ”här ska vi sitta” varpå 

Björn svarade ”det här är min plats” och satte sig ned på mattan. De dukade sedan fram slevar, 

skålar, en bunke, ett decilitermått och en apelsin av plast. 

I de artefakter, som en miljö erbjuder, finns inbyggda begrepp som till viss del kan fungera 

styrande i barns fria lek, och därmed även styra barns val av lek (Löfdahl, 2004). I exemplet ovan 

leker Björn och senare även Blenda rollek i hemvrån och i skogen. Båda barnen kan i den fria 

leken förstås använda artefakter som fungerar medierande för dem i dessa sammanhang. En 
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mugg, en tallrik, en telefon och en docka är skapade av oss människor för ett specifikt ändamål, 

vilket understödjs utifrån dessa exempel. Utifrån exemplen kan lekmiljöerna förstås förmedla 

förväntningar och erfarenheter som i sin tur spelar en roll för barnens lek. En jämförelse kan 

göras mellan dessa lekmiljöer och exempelvis huset under rutschkanan utomhus, där barnen lekte 

konstruktionslekar eller andra former av rollek än barnen i hemvrån och skogen. Att leken blir 

olika i olika miljöer skulle därmed kunna förstås utifrån vad miljön erbjuder för artefakter, och 

vad dessa medierar till barnen (Säljö, 2000, s.29).  

I skaparrummet fanns ett stort matbord, med en målarduk på, och tillhörande stolar runtom. En 

vägg pryddes av hyllor med böcker medan en annan vägg utgjordes av lådor med barnens namn 

på. Ytterligare lådor fanns med bland annat sand, garn, väv och papper i. På en annan vägg 

hängde halvfärdiga pärlhalsband på krokar, samt pedagogiska bilder med olika dagliga aktiviteter 

på. Även ett skåp fanns innehållande skapande material som t.ex. penslar, målarfärger, 

tuschpennor etc.  

Tre pojkar och en flicka målade med målarfärg och penslar. En annan pojke ritade vad som 

tycktes vara en karta. Samtliga barn i denna lekmiljö befann sig i detta rum under hela 

observationstiden. Två pedagoger turades även om att vara närvarande i skaparrummet under 

den tid som observationerna ägde rum. 

Kragh-Muller (2010) beskriver i enlighet med Granberg (2003) om pedagogens betydande roll 

för barns lek. Samtidigt som pedagogen ibland kan behöva vara en deltagande stödjande part i 

barnens lek, kan pedagogen ibland även enbart behöva stötta de barn som behöver stöd i leken. 

Det kan innebära att vara närvarande i den fria leken, lyssna och ibland ställa frågor. Pedagogen 

på Björken beskrev även i samtalet vikten av att vara närvarande i barnens lek, vilket 

överensstämmer med det som syns här. En anledning till att barnen i skaparrummet befann sig i 

samma lekmiljö under hela observationstillfället kan därmed vara att pedagogerna fanns 

närvarande som stöd i leken utan att för den skull lägga sig i. 

Spel- och pysselhörnan utgjordes av en stor hylla innehållande olika spel, pussel och portfolion 

samt ett stort matbord med tillhörande stolar. På en annan hylla i denna lekmiljö fanns olika lådor 

med namn på som; frisör, polis, kalas och brandkår. Inuti dessa lådor fanns artefakter att använda 

för att leka lekar som förknippas med dessa.   

I spel- och pysselhörnan satt två flickor vid bordet och gjorde halsband med hjälp av tråd och 

pärlor. Samtidigt satt en pojke bredvid och byggde ett pussel. Senare övergick de tre barnen till att 

gemensamt leka med en frisörlåda fylld med tillhörande frisörartefakter. De studerade 

artefakterna noga under tystnad. 

I denna lekmiljö pågick flera konstruktionslekar. De tre barnen använde material som fanns 

tillgängligt för dem i den omgivande miljön, och detta helt på egen hand. Nordin-Hultman och 

Collsiöö (2004) undersöker i sin studie huruvida det material förskolans miljö erbjuder är 

tillgängligt för barn eller inte, samt hur detta i sin tur påverkar barnens lek. I ovanstående lek blir 

det förståeligt att materialet var tillgängligt för barnen. Pedagogen beskrev i samtalet att miljöns 
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utformande samt hur miljön erbjuder lekredskap för barn blir avgörande för hur de förhåller sig 

och leker i miljön. Barnen tog i detta fall själva fram frisörlådan för att undersöka dess innehåll. 

Samtidigt som materialet var mer tillgängligt blev den fria leken för barnen fri på så sätt att den 

var fri från vuxnas styrning. De kunde själva bestämma lekhändelser och utveckla leken och 

prova på leken utifrån sina egna förutsättningar (Granberg, 2000).  

Lekmiljöer med mindre aktivitet 

Soffhörnan bestod av en soffa med en avstängd dator mittemot. 

En pojke satt ensam och läste en bok. Senare användes soffan vid två tillfällen i rörelselek, 

genom att två olika pojkar klättrade upp på soffan för att sedan hoppa ner från den. 

Bygghörnan bestod av en mindre yta av det stora rummet. Här fanns material anpassat för barn 

av yngre ålder, som t.ex. leksaksdjur och en bilmatta. Även städredskap fanns tillgängligt här. En 

pojke städade med hjälp av sopkvast.  

I inomhusmiljön användes samtliga lekmiljöer mer eller mindre i barnens fria lek.  De 

lekmiljöer som användes i mindre utsträckning var soffhörnan med datorn samt bygghörnan. Att 

soffhörnan användes lite kan förklaras i att datorn mittemot soffan var avstängd. Lekmiljön 

uppfattades mer som en pedagogisk samlingsplats och kanske var den därmed inte inbjudande 

för barnen i den fria leken. Bygghörnan användes vi ett tillfälle av en pojke, men under en mycket 

begränsad tid. En förklaring till detta kan vara att de artefakter som denna lekmiljö erbjöd mer 

var anpassade till barn av yngre ålder än de barn som observerades. 

Borgen var byggd av återvinningsbart material och innehöll bland annat träklossar, fåtöljer, ett 

staffli, en stereo med cd-skivor. Utanför borgen lekte en pojke i ett dockskåp med en docka. Han 

gick fram till en pedagog och lämnade över dockan i hennes händer. Därefter pekade han på 

dockskåpet och försökte handgripligen fösa henne mot dockskåpet. 

I läshörnan fanns böcker i en bokhylla, ett flertal barnfåtöljer och en större fåtölj, som stod 

runtom en rund matta. En av pedagogerna på avdelningen läste i den stora fåtöljen en saga 

tillsammans med en pojke och en flicka. En annan flicka låg på golvet och läste i en egen bok och 

sa högt vad hon såg på bilderna. Högläsningen avslutades efter en stund när en pojke initierade 

en ny lek, som tidigare beskrivits i hemvrån och skogen, med att svara i en ”ringande” telefon.   

Pojken utanför Borgen kan förstås pröva att leka en rollek med dockskåpet. När han tar 

kontakt med pedagogen genom att överlämna dockan till denne, kan det förstås som att han gör 

en ansats att använda pedagogen som ett medierande verktyg i leken. En förklaring till detta kan 

vara att barnet behöver hjälp att träda in i leken, och därmed med hjälp av dockan försöker bjuda 

in pedagogen i leken (Granberg, 2003) Detta kan i sin tur jämföras med pedagogens närvaro i 

läshörnan. Att läshörnan enbart användes under ett kortare tillfälle kan förklaras av att barnen 

lockades mer till andra former av lek, t.ex. konstruktionslek eller rollek. 
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Sammanfattning av resultat och analys 

Jämförelser i resultatet från de båda förskolorna visade att det fanns märkbara skillnader 

mellan de lekformer som användes i barnens fria lek, i de olika miljöerna. Vidare fanns skillnader 

i miljöernas utformning, mellan förskolorna. Utomhusmiljön på Almen dominerades av 

regellekar och rörelselekar. Inomhusmiljön präglades av rollek och konstruktionslek och samtliga 

lekmiljöer användes vid något tillfälle, alla barn var mer eller mindre aktiva i den fria leken. 

Lekformerna skiljde sig däremot åt mellan lekmiljöerna, som exempelvis i musik- och 

dramarummet, där det pågick konstruktionslek och en längre pågående rollek.  I jämförelse med 

bygg- och konstruktionsrummet, där det enbart pågick konstruktionslekar. 

På Björken användes alla lekmiljöer i utomhus- och i inomhusmiljön. Alla lekformer; rollek, 

regellek, konstruktionslek och rörelselekar användes av barnen i den fria leken. 

Större skillnader fanns i utomhusmiljöernas utformning mellan förskolorna. Almens förskola 

hade en liten utegård, med större ytor, men med begränsade lekmiljöer med enbart sandlåda, 

gunghästar, lekstuga och rutschkana. Björken hade en kuperad utegård som utöver Almens 

lekmiljöer erbjöd däckformationer, tält, traktor etc. Även antalet artefakter skiljde sig åt mellan 

förskolorna, Almen hade betydligt färre artefakter på sin utegård i jämförelse med Björken.  

Även pedagogernas engagemang skiljde sig åt mellan förskolorna vid utomhusvistelsen. På 

Björkens förskola var pedagogerna närvarande och aktiva i barnens fria lek, medan pedagogerna 

på Almens förskola närvarade i begränsad omfattning.  
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Diskussion 

Resultatet visar att det fanns märkbara skillnader mellan former av lek i de olika miljöerna, 

samt skillnader i miljöernas utformning. I utomhusmiljön dominerades rörelselekar på båda 

förskolorna, vilket skulle kunna förklaras av det som tidigare skrivits om att naturen kan ses som 

en miljö med platser utan tydliga avgränsningar. En ytterligare förklaring till varför barnen 

utövade rörelselek utomhus kan vara att det i utomhusmiljön är mer tillåtet att fritt röra på sig, 

genom den kultur utomhusmiljön erbjuder samt genom de skrivna regler som pedagogerna kan 

tänkas förmedla (Löfdahl, 2004). Inomhusmiljön uppmuntrar däremot till andra former av lek, då 

platserna där är mer begränsade (Änggård, 2012; Lundegård, m.fl., 2004). Barn inom förskolan 

förhåller sig till omgivningen genom att leka på de sätt som är tillåtna att leka på, utifrån den 

kultur som råder i den specifika miljön (Löfdahl, 2004). Vilket kan förstås som en förklaring till 

varför lekarna skiljde sig åt mellan de olika miljöerna. 

I förskolans läroplan betonas vikten av att verksamheten ska ge barn utrymme till kreativitet 

och fantasi i lärande och lek i både inomhus- och utomhusmiljö (Lpfö98,2010, s.7). Inledningsvis 

i denna studie belystes hur inomhus- och utomhuspedagogik bör komplettera varandra. Det är 

betydelsefullt att barn får lära sig i olika sammanhang och situationer och det är därför 

meningsfullt att utomhuspedagogik inkluderas i verksamheten. (Brugge m.fl., 2007; Lundegård 

m.fl., 2004). Vad som uppmärksammades utefter observationerna från Almens förskola var att en 

skillnad låg i hur barnen stimulerades i sin lek utomhus- respektive inomhus. I utomhusmiljön var 

många av barnen inaktiva, vilket motsäger vad pedagogen berättade för oss där hon nämnde att 

barnen på avdelningen var duktiga på att aktivera sig utomhus. Miljön präglades även av 

regellekar och rörelselekar. I inomhusmiljön användes samtliga lekmiljöer vid något tillfälle och 

alla barn var mer eller mindre aktiva i leken. Miljön inomhus präglades av rollek och 

konstruktionslek.  

Varför det såg ut på detta vis kan det finnas flera förklaringar till.  Det kan delvis bero på att 

det i inomhusmiljön på Almen fanns ett stort antal artefakter som inspirerade till lek, såsom 

rollek och konstruktionslek. Exempel på artefakter som fanns inomhus och som inte kunde hittas 

utomhus var; klädställning, kuddar, madrasser, hemvrå, byggklossar, tågbana, lego, pärlor etc. I 

utomhusmiljön fanns det andra typer av artefakter, som förskolan förmodligen fann mer lämpligt 

för utomhusbruk, till exempel: bollar, spadar, hinkar osv. Medan bollar, hinkar och spadar lockar 

mer till regellekar och rörelselekar samt lek i lekstugan skulle olika klädutstyrslar, hemvrå och 

byggklossar kunna tänkas locka mer till rollekar och konstruktionslekar (Löfdahl, 2004).  

Enligt Granberg (2003) och Björklid (2005) förutsätter en god miljö att pedagogerna möjliggör 

för barnen att leka flera lekar i en och samma lekmiljö genom att skapa rum i rummen. De menar 

vidare att miljön aldrig får vara begränsande för barns lek då det i sin tur påverkar barnens 

utveckling och lärande. Lundegård m.fl. (2004) skriver att platsens betydelse är avgörande för 
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barns lärande. Platsen kan väcka barnens motivation och koncentrationsförmåga, vilket tyder på 

att plats och lärande är nära sammankopplade för barns utveckling. I det sociokulturella 

perspektivet anses barnet ta till sig av miljön och vad miljöns olika rum har att erbjuda. Detta är 

avgörande för barns lärande (Löfdahl, 2004). Läroplanen för förskolan skriver att miljön ska vara 

innehållsrik och inbjudande samt främja barns lek (Lpfö98, 2010, s.8). På Björkens förskola 

användes samtliga lekmiljöer både i utomhus- och i inomhusmiljön. Såväl rollek, regellek, 

konstruktionslek och rörelselekar användes av barnen i den fria leken, vilket även detta tyder på 

en god miljö, enligt ovanstående definition. Med hänvisning till samtalet med pedagogen skulle 

tanken om en god miljö kunna förklaras av att miljön aldrig bör ses som färdig eller tillräckligt 

stimulerande, utan under ständig förändring. Genom gemensamma reflektioner skapar Björkens 

pedagoger tillsammans med barnen en god miljö. 

Lekarna på Almens förskola skiljde sig åt mellan de olika lekmiljöerna i inomhusmiljön. Ett 

exempel på detta var i musik- och dramarummet, där barnen inledde en konstruktionslek, där de 

byggde en koja. När kojan sedan var färdig övergick leken till en längre pågående rollek när 

barnen intog olika roller i leken.  I bygg- och konstruktionsrummet pågick enbart 

konstruktionslekar under hela inomhusvistelsen. Detta kan möjligen bero på att inomhusmiljöns 

olika lekmiljöer är fyllda med vissa begrepp och artefakter som till viss del kan styra lekens 

innehåll utifrån vad som förväntas ske i rummen.  Detta kan på så vis forma barns tankar och 

handlingar i deras lek (Löfdahl, 2004, s.19).   

En tolkning till att lekarna skiljde sig åt i de olika miljöerna på Almen, kan förklaras av 

miljöernas skilda uppbyggnad. Inomhusmiljön hade mer tydliga avgränsningar av rum, i 

jämförelse med utegården. De olika rummen i inomhusmiljön upplevdes som inspirationsrika, 

som Björklid (2005, s.169) skriver skapar möjligheter för barns lek och lärande. I avsnittet om 

tidigare forskning nämndes att inomhusmiljön i många förskolors verksamheter utgörs av 

begränsade ytor och trånga lokaler. Både Almens och Björkens förskola talar emot detta. I 

samtalet med pedagogen på Almen berättade hon att förskolan har arbetat mycket med 

inomhusmiljön, vilket också märktes under observationerna. Båda verksamheterna hade flera 

olika rum med plats för bland annat avskildhet. Dessa rum kan därmed ha haft en positiv 

inverkan på barnens lek. Skillnaden var att på Björken fanns dessa rum även i utomhusmiljön i 

jämförelse med Almen, vilket i sin tur kan ha påverkat resultaten av barnens fria lek på de skilda 

utegårdarna. Vidare understryker Änggård (2012) att barn i leken är beroende av den fysiska 

miljön och dess möjligheter, exempelvis gömställen, platser som ger tillgång till att klättra och 

hoppa etc. Utegården på Almen bestod av flera lekmiljöer, men dock inga platser för avskildhet. 

Gården upplevdes som liten till ytan i förhållande till antalet barn. Vilket i sin tur kan ha påverkat 

barnens formande i den fria leken. Granberg (2003, s.94) menar att det måste finnas en 

grundläggande tanke bakom allt som miljön innehåller. Miljön behöver ge tillgång till stort 

utrymme för att barnen ska kunna röra sig fritt i leken. Almens förskola hade en liten gård, men 
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med större fria ytor för barnen att vistas på, vilket kan vara en anledning till att barnen lekte 

många rörelselekar.  

Lekmiljöerna på Almens utegård fick aldrig någon specifik betydelse för barnens formande i 

leken. En förklaring till detta kan möjligtvis vara bristen på artefakter i de olika lekmiljöerna. 

Änggård (2012) beskriver hur artefakter bidrar till att ge en plats en viss betydelse. Inom det 

sociokulturella perspektivet beskrivs vikten av situerat lärande för barns utveckling och att barn 

agerar utifrån vad den omgivande miljön erbjuder (Säljö, 2000; Strandberg, 2006). Barn behöver 

tillgång till material med olika artefakter som inbjuder till fantasi och lek och som möter deras 

enskilda intressen, vilket upplevdes som något som fattades på Almens utegård, men som det 

fanns god tillgång av i inomhusmiljön. Pedagogerna hade kunnat använda inomhusartefakter för 

att stimulera barnens lek utomhus. I likhet med Nordin- Hultman & Collsiöös (2004, s.107) 

studie, hade barnen begränsad möjlighet att använda det material som fanns inomhus vid 

utomhusvistelsen. 

 En lekstimulerande miljö är alltid beroende av förskolans förutsättningar, både vad gäller 

ekonomi, planlösning och utrymme (Granberg, 2003, s.94). En förklaring till att förskolornas 

miljöer skilde sig åt, skulle kunna relateras till förskolornas olika styrning, dvs. att Almen är 

kommunalt ägd och Björken är privatägd. Ekonomin kan här vara en aspekt som gör att de har 

skilda förutsättningar att skapa en god lekmiljö, framförallt i utomhusmiljön. Björklid (2005, 

s.169, 174) menar att en stimulerande miljö utomhus exempelvis kan utgöras av naturmark och 

olika lekanläggningar, vilket överensstämmer med Björkens utegård till skillnad från Almens. 

Björkens kuperade utegård erbjöd, utöver sandlåda, gunghästar, lekstuga och rutschkana, även ett 

tält, däckformationer, en traktor, planteringslåda och trästockar som gjorts om till bilar. Vidare 

skriver Björklid att en stimulerande inomhusmiljö exempelvis kan bestå av ostörda platser och 

inspirationsrika rum som inbjuder till olika lekformer, vilket stämmer in på båda förskolornas 

inomhusmiljöer. Miljön skapar både möjligheter och hinder för barns lek och lärande. Är den 

fysiska miljön otillgänglig eller ostimulerande, likt Almens utegård som enbart bestod av en 

sandlåda, gunghästar lekstuga och rutschkana, kan det påverka barns lek negativt vilket kan leda 

till att barnens utveckling hämmas. Är den fysiska miljön däremot varierad i sin utformning, i 

enlighet med Björkens utegård, stimulerar det i sin tur barnens lek- och lärandeutveckling. 

Ännu en avgörande faktor vid barns användande och formande i den fria leken och för vad, 

var och hur småbarn leker är hur miljön och rummen disponeras. Exempelvis vilka redskap och 

möbler som finns, hur de är utformade och placerade, samt vad det finns för leksaker och 

material att leka med och hur dessa exponeras för barnen. Granberg (2003, s.78, 81) skriver att 

om miljön erbjuder en begränsad tillgång till material, artefakter osv, så har det en påverkan på 

barnens lek. Miljön ska vara stimulerande och därmed innehålla ett rikt material för att barn ska 

kunna utveckla sitt utforskande och undersökande i sin lek.  Därför bör förskolan erbjuda barnen 

material och artefakter som inbjuder till lek, men även stimulerar barnens pågående lek.  

(Granberg, 2003, s.75).  
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Antalet artefakter i utomhusmiljön var begränsat på Almens förskola. Det som fanns 

tillgängligt var t.ex. några få hinkar och spadar, fotbollar och en trasig dockvagn och alla dessa 

artefakter användes i barnens fria lek. Det fanns även en kista med ytterligare leksaker, men de 

utnyttjades aldrig av barnen. Pedagogen i samtalet på Almen berättade vad hon ansåg var den 

mest märkbara skillnaden mellan de olika miljöerna. Hon menade att barnen kan vara många fler 

i leken i utomhusmiljön. De kan även använda större material, som cyklar, i leken än vad de kan 

göra i inomhusmiljön. Utefter observationerna kunde vi dock inte se några större material på 

gården.  Vidare berättade pedagogen att utomhusmiljön även erbjuder frisk luft och att barnen 

kan röra sig mer fritt än inomhus. Barnen kan också använda lekformer där de får skrika, cykla, 

klättra, hoppa etc., vilket inte är något de kan göra inomhus. Även om miljön erbjöd möjligheter 

till detta, var det inget som framgick i observationerna. 

Pedagogen i samtalet på Almen nämnde att förskolans utegård för tillfället inte känns så 

utmanande för barnen och är något pedagogerna har ambitioner för att det ska bli till det bättre. 

Detta visade på att de är medvetna om att de behöver arbeta med utegården och göra en 

förändring för att göra den mer stimulerande för barnen. Däremot var det ingenting som vi såg i 

verksamheten utifrån observationerna på Almens utegård. En reflektion som väckts hos oss 

utifrån Persson Godes (2011, s.30) beskrivning av den pedagogiska utemiljön är att: ”[…] 

förskolan går att utveckla med ganska enkla medel för att tillvarata barnens intresse av att vistas 

utomhus. Genom att fylla på i leksakslådan med gamla kastruller, vispar, trattar, litermått och 

andra köksredskap får barnen ytterligare en dimension till den redan lockande sandlådan […]. 

Genom att fästa ett stort tygstycke i ett träd kan ni skapa en vision av en båt att segla iväg med, 

och av en bit stuprör går det att göra en utmärkt bil- och bollbana”. Detta är intressant att 

reflektera över, då en förskola med enkla medel skulle kunna utveckla en miljö som stimulerar 

barns lärande och utveckling i den fria leken. Vi upplevde dock att Almen inte arbetade med för 

att få fram en mer stimulerande utegård. Enligt Persson Gode (2011, s.30) bör gården på en 

förskola även vara planerad så att den erbjuder ytor för olika former av lek, något vi upplevde att 

Björkens förskola erbjöd. I samtalet med pedagogen på Björken framgick att de noga planerat 

gårdens utformning och material, som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.  

Pedagogen underströk vikten av en varierad utegård för att få barn som är aktiva och nyfikna att 

utforska miljön. I och med förskolans närhet till naturen blev det även självklart för dem att ta in 

naturmaterial på gården. Pedagogen i samtalet på Björken beskrev hur lätt det är att oavsett 

närhet till natur föra in naturmaterial på utegården för att kunna erbjuda barnen ett varierat 

material. En tanke är att Almens utegård kunde ha gynnats av denna möjlighet, vilket i sin tur 

kunde ha bidragit till en mer stimulerande utegård. Almen erbjöd olika lekmiljöer som syftar till 

olika lekformer, däremot tillvaratogs inte lekmiljöerna av barnen. Detta kan bero på att 

pedagogerna inte anpassat miljön efter barnens intressen. Persson Gode (2011, s.108) menar 

vidare att när utomhusvistelsen ska planeras bör pedagogerna fokusera på vad de vill att barnen 
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ska tillägna sig för kunskaper. Utegården kan exempelvis ses som en byggplats, en lekplats, ett 

mysrum, men även ett laboratorium.   

Vilket avslutningsvis leder in på hur pedagogernas engagemang i lekarna skiljde sig åt mellan 

förskolorna. I utomhusmiljön på Almen fann vi enbart ett tillfälle där en pedagog närvarade i 

barnens lek. Detta var när en pedagog initierade till en regellek med barnen. I inomhusmiljön å 

andra sidan var det vid flera tillfällen en pedagog närvarande i barnens lek. Pedagogen berättade i 

samtalet att det är betydelsefullt att de försöker finnas där och bekräfta samt utmana barnen när 

de leker fritt. Vidare berättade hon att de ofta försöker ta tillvara det barnen leker just för 

stunden. De försöker utmana leken genom att ställa frågor och på så vis får de barnen att 

reflektera över sitt lärande. Detta stämde väl överens med vad vi såg i inomhusmiljön, men 

mindre överensstämmande med vad vi observerade på utegården. Detta kan vara en möjlig orsak 

till att barnens lekar var så skilda mellan de olika miljöerna. 

Pedagogen på Björken belyste vikten av att vara deltagande i olika aktiviteter, såväl utomhus 

som inomhus, om man märker att det finns barn som inte vet vad de ska göra i leken. Utifrån 

observationerna på Björken kunde vi se att pedagogerna var närvarande och engagerade i barnens 

fria lek både inomhus och utomhus. 
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Konklusion 

Studiens empiriska material visade att miljöns utformning var av stor betydelse för hur barnen 

formades i den fria leken. Om miljön inomhus och utomhus erbjuder lekmiljöer som är varierat 

planerade, det vill säga syftar till att erbjuda barnen möjlighet att utveckla olika former av lek i 

skilda rum, blir det avgörande för barnens fria lek. Studien visade även att barnens lek påverkades 

av de erbjudande artefakter som det fanns tillgång till i miljöerna. I de miljöer som erbjöd ett rikt 

material, med stort antal artefakter, pågick också flera olika lekar parallellt. De miljöer som erbjöd 

ett mindre rikt material, med ett begränsat antal artefakter, användes i sin tur i begränsad 

utsträckning eller inte alls. I de lekmiljöer där det fanns ett stort utbud av medierande artefakter 

kan det ha haft en avgörande betydelse för vilken form av lek barnen valde att leka i specifika 

lekmiljöer. Hemvrån på Björken erbjöd artefakter som exempelvis en spis, dockor och 

köksredskap som kanske formade barnen att leka rollekar. På Almen lektes enbart 

konstruktionslekar i bygg- och konstruktionsrummet, vilket kanske kan förklaras av de 

medierande artefakter som barnen hade tillgång till i den lekmiljön.  

Utifrån Braun och Clarkes (2006) tematiska analys har studiens resultat problematiserats och 

studiens resultat har vidgats i relation till syftet. Detta då pedagogernas förhållningssätt visade sig 

vara en avgörande aspekt för hur barnen formades i den fria leken. En avgörande aspekt för 

barnens lek var pedagogernas grad av närvaro. Resultatet synliggjorde vidare hur pedagogernas 

beskrivning av miljön speglade hur de organiserat, använt och utformat lekmiljöerna. Det visades 

även hur betydelsefullt det är att pedagogerna har ett syfte med att vistas utomhus och inomhus, 

framförallt om förskolan har en ostimulerande gård. Eriksson, Bergström (2013) skriver i sin 

avhandling om hur synen på miljön och vad den erbjuder kan skapa möjligheter eller hinder för 

en verksamhet. I enlighet med hennes tankar menar vi att pedagogernas tankar om miljön kan ha 

varit avgörande för miljöns utformning, samt vilka möjligheter och hinder den skapade för 

barnens fria lek. I förlängningen av detta kan det vara angeläget att diskutera miljöns utformning i 

relation till pedagogers förhållningssätt. Förskolans uppdrag innebär att barn ska erbjudas 

utrymme till kreativitet och fantasi i lärande och lek i både inomhus och utomhusmiljö. Miljön 

ska vara innehållsrik och främja leken så att barn kan erövra nya kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter (Lpfö98,2010, s.7, 8 ). Samtidigt är det relevant att lyfta fram att förskolor i Sverige 

har skilda försutsättningar, där bland annat ekonomi och utrymme är avgörande aspekter 

(Granberg, 2003). En lekstimulerande miljö är beroende av dessa aspekter, men hur ska 

förskolans uppdrag kunna verkställas när förutsättningarna är olika mellan förskolor i landet? 

Detta är eventuellt något som kan behöva ta plats i framtida diskussioner om förskolans miljöer. 
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 Bilagor 

Bilaga 1: Samtyckesblankett 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter, vid namn Heléna Axelsson och Anna Mellesmo, från Uppsala 

Universitet. Vi kommer under kommande veckor skriva en C-uppsats, som avslutande arbete för 

våra studier. Uppsatsen kommer att pröva att undersöka hur barn i den fria leken formas av den 

omgivande miljön. För att kunna undersöka detta behöver vi genomföra observationer på en, 

eller flera, förskolor och pröva att jämföra hur barn formas av inomhus -respektive 

utomhusmiljön.  

Under en dag önskar vi få genomföra observationer i Er verksamhet, både inomhus och 

utomhus. Under observationerna kommer vi att föra löpande anteckningar utifrån ett 

observationsschema. Om ni är intresserade så återkommer vi gärna med det färdiga slutresultatet 

av vår uppsats.  

För att kunna genomföra observationerna behöver vi Ert godkännande som vårdnadshavare. 

Observationerna av Ert barn kommer endast att genomföras om vi har Ert och barnets samtycke. 

Då Er medverkan är frivillig är det möjligt för Er att närsomhelst avbryta Er medverkan. Enligt 

gällande forskningsetiska studier, kommer de resultat som vi får behandlas anonymt och endast i 

denna studie. Vi kommer att använda fiktiva namn för att garantera Ert barns anonymitet. Vi 

skulle vara oerhört glada om ni ville medverka i vår studie.  

 

Vi är tacksamma om Ni fyller i blanketten nedan och lämnar denna på förskolan senast___ 

 

Ni får gärna kontakta oss via mejl:  

helena.j.axelsson@gmail.com eller  anna_mellesmo@hotmail.com  

 

Tack på förhand, 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Heléna Axelsson och Anna Mellesmo 

 

 

 

 

mailto:helena.j.axelsson@gmail.com
mailto:anna_mellesmo@hotmail.com
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Svar om medgivande till ovanstående studie: 

Barnets/ Barnens namn: 

___________________________________________________________________________

______ 

 

Jag/ Vi ger vårt tillstånd till att vårt barn får medverka i observationerna: 

Ja ___ Nej___ 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

 

Datum:  
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Bilaga 2: Observationsschema 

 

                                                         
Lekar (till höger) 
 
Lekmiljöer (nedan) 
 

rollek rörelselek regellek konstruktions- 
lek 

Övriga kommentarer 

      

      

      

      

      

      

      

Artefakter      


