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Sammanfattning  

Denna undersökning handlade om mobila förskolans verksamhet där barnen hade möjlighet 

att vistas på varierande platser i naturen. I studien lade jag fokus på barnens egna initierade 

aktiviteter som skedde på olika platser och i olika miljöer och deras interaktion med naturen. 

Syftet av detta arbete var att undersöka betydelse av den mobila förskolans platsvariation när 

det gäller barnens egenvalda aktiviteter i naturen. I undersökningen används följande 

frågeställningar: 

 Vilka aktiviteter väljer barnen på olika uteplatser och i olika miljöer? 

 Hur använder de miljö och material? 

 Vilken betydelse har variationen av plats och miljö när det gäller barnens val av 

aktiviteter? 

För att få svar på frågeställningarna åkte jag under en fyra dagars period i en buss som 

hörde till en mobil förskola och observerade barnens aktiviteter i varierande miljöer och 

platser med hjälp av ett observationsschema. Den samlade materialet bearbetades och 

analyseras med fokus på olika tema som samspel med naturen, miljö och material, kreativitet 

och rörelse. I slutsatsen kom jag fram till att variation av plats och miljö gav barnen 

möjligheter att upptäcka naturens olika landskap och dess mångfald. Barnen skapade olika 

lekar beroende på plats och miljö där rörelse, material och kreativitet involverades. 
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Bakgrund 

I dagsläget finns det ett flertal förskolor och skolor med inriktning mot utomhuspedagogik där 

naturvistelsen spelar en stor roll i den dagliga verksamheten. Dessa förskolor och skolor är 

vanligen belägna i närheten av skogspartier och barnen vistas ofta utomhus under hela dagen 

(Upplands stiftelsen, 2014-04-14). Det finns dock förskolor i stadsmiljö där det är svårt att 

komma ut i naturen. För att lösa detta problem startades en ny typ av förskoleverksamhet som 

heter ”Ut och Njut”, eller den mobila förskolan. Denna verksamhet skapades med syfte att ge 

även dessa barn en möjlighet att komma närmare naturen (Helianthus, 2013-04-10). 

Verksamheten bedrivs med hjälp av en buss som blir till en ”mobil” förlängning av en 

”stationär” förskola. På förskolan har barnen ett eget rum där de kan samlas och leka innan de 

sätter sig i bussen. Bussen rullar därefter till olika naturplatser med barnen varje dag. I början 

när verksamheten startades hade en del av föräldrarna en negativ inställning till den mobila 

verksamheten. Oftast handlade debatterna med föräldrarna om barnens säkerhet när de åkte i 

bussarna. Vissa föräldrar ansåg att det inte var tillräckligt säkert om bussarna kördes av 

oerfarna busschaufförer, och vissa väckte farhågor kring att bilbarnstolar inte nyttjades på 

bussarna (Familjeliv, 2014-04-14). Det fanns även andra åsikter angående en önskan om en 

möjlighet för föräldrar att få delta i den mobila verksamheten, samt att föräldrar och barn 

skulle erbjudas valmöjligheter angående vilka aktiviteter de skulle delta i (Upsala Nya 

Tidning, 2014-04-14). Föräldrarna och barnens attityder till verksamheten förändrades dock 

under tiden, och idag vill en del av barnen åka på utflykt varje dag (Upsala Nya Tidning, 

2014-04-14). Föräldrar som har valt dessa naturinriktade förskolor berättar att de tycker att 

det är bra för barnen att vistas ute, att de därigenom håller sig friskare, att deras fantasi och 

motorik utvecklas samt att det är naturligt för dem att vistas i miljön som naturen erbjuder, 

enligt Eva Änggård (2009, s.257). 

I denna studie har jag valt att fokusera på den mobila förskolan just på grund av de 

speciella förutsättningar när det gäller utevistelse som denna verksamhet kan erbjuda. Det 

som är intressant är att huvuddelen av verksamheten är förlagd utomhus och att barnen 

därmed under hela skoldagen befinner sig i naturen. Eftersom det handlar om en mobil 

verksamhet betyder det också att den bedrivs på olika platser. Barnen erbjuds utevistelse i 

varierande miljöer varje dag. Det som denna undersökning fokuserar på är vad dessa speciella 

förutsättningar betyder för barnen när det gäller deras egeninitierade aktiviteter, användning 

av material, kreativitet och rörelse. 

http://www.upplandsstiftelsen.se/


6 
 

Litteraturöversikt 

Inte så många forskare har tidigare intresserat sig för barns utevistelse och deras handlingar i 

denna. Det forskningsmaterial som presenteras här har valts beroende på att deras tema och 

området som de har behandlat är relevanta för denna studies syfte och frågeställningar. 

Undersökningarna handlar om barnens aktiviteter och handlingar i flera olika miljöer; 

naturmiljö, inne på förskolan samt på förskolegården. Dessa forskningsstudier bildar därför en 

bakgrund till min egen studie. 

Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts finns det få forskare som har intresserat sig för utemiljöns betydelse för 

barn i förskoleåldern. Patrik Grahn (1997) har observerat barn under deras uteaktiviteter på 

två olika förskolor, dels på en vanlig förskola och dels på en naturinriktad förskola med 

tillgång till en rik utemiljö. Han ville upptäcka om det fanns några skillnader i barnens 

utveckling beroende på vilken utemiljö de hade haft tillgång till. Hans forskning visar att de 

barn som gått i en naturinriktad förskola har bättre koncentrationsförmåga och motorisk 

utveckling än de andra barnen, i och med att de har haft tillgång till en miljö som har 

stimulerat deras utveckling och fungerat som inspirationskälla till deras lek.  

En liknande studie har genomförts av Fredrika Mårtensson (2004), som har studerat den 

fysiska miljöns betydelse för barns lekar på några olika förskolegårdar. Hon var intresserad av 

att se relationen mellan lek, social miljö och utemiljö i ett sammanhang. Arbetet handlar om 

olika former av lekar, bland annat fysiska aktiviteter, fantasilekar och lekfull social samvaro, 

vilka alla kan betraktas som barnens självstyrda aktiviteter. Hennes resultat visar att 

landskapet har en stor betydelse för barnens glädjekänsla och som motivationskälla till 

lustfyllda rörelser och ett bra samspel mellan barnen och närmiljön. 

Mikael Jensen(2006) har undersökt hur lärande förekommer i låtsaslek. Han har gjort en 

empirisk studie som deltagande observatör på fyra förskoleavdelningar. Hans forskning 

handlar dels om transformation av andras handlingar i form av imitation, dels om 

lekhandlingar som innehåll i leken samt om leksignaler som en del av den sociala aktiviteten. 

Som ett resultat av hans studie betraktas låtsasleken som en form av kulturellt lärande hos 

barn. I sina leksituationer använder barnen en mekanism vars funktion är att överföra 

användbarheten hos, och det semantiska innehållet som förknippas med, ett ting i verkligheten 

till ett annat ting som har liknande egenskaper och därför kan tänkas ha samma innehåll och 

uppfylla samma funktion. Denna överföring kallas för transfer.  

En annan intressant forskningsstudie om hur platser i naturmiljön fungerar för barns lekar 

och hur barn skapar lekplatser för sig själva, har gjorts av Eva Änggård (2012). Hon har gjort 

en etnografisk studie i en I Ur och Skur-förskola. Detta är en förskola med utomhusprofil 

d.v.s. en förskola där barn vistas utomhus varje dag oberoende av vädret. Syftet med 

undersökningen var ”att visa hur platser i naturmiljöer används och ges betydelser av personal 

och barn i förskolans vardagliga verksamhet” (Ibid., s. 1). Hon konstaterar att både vuxna och 
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barn spelar en betydande roll i identitetsskapandet av olika uteplatser, ”platser för barn och 

barnens platser” (Ibid., s. 14). 

Om den fysiska miljön på förskolan har också Sofia Eriksson Bergström (2013) skrivit. 

Hon har undersökt både inne- och utemiljöns betydelse för barnen och hur miljön påverkar 

barns handlingsutrymme på förskolan. Eriksson Bergström var intresserad av att analysera hur 

samspelet mellan barn, vuxna och förskolan skapas i den fysiska miljön. För att genomföra 

sitt projekt observerade hon barnens handlingar i ett flertal inne- och uterum på olika 

förskolor.  

Ett viktigt bidrag för utomhusforskningen har gjorts i en studie av Szczepanski (2008) som 

har undersökt miljöns betydelse för lärande. Det övergripliga temat för undersökningen var 

hur lärare uppfattar lärandet och undervisningen i utemiljö och hans frågeställningar inriktas 

mot lärarna och deras förståelse av utomhuspedagogik. Samtidigt beskriver han vilka aspekter 

som skiljer sig mellan lärandet i utomhus- och inomhusmiljö och anledningarna som kan 

finnas till att undervisa utomhus. I sin teoretiska del har han utgått från tre perspektiv: 

platsperspektivet, miljöperspektivet och kroppsperspektivet.  

I denna studie beskrivs och fördjupas de nämnda forskarnas förhållningssätt till barns 

uteaktiviteter och samspelet mellan dem och utemiljön utifrån ett antal teman som 

återkommer i arbetets analys- och diskussionsdelar. 

Platsperspektiv som avgränsningsmoment 

Platsen som barnet har till sitt förfogande betraktas som den fysiska miljön där barn möter nya 

erfarenheter och upplevelser. De barn som varje dag befinner sig i en varierad utemiljö skapar 

sina egna relationer med miljön. Mötet med olika utomhusplatser ger möjlighet till att få en 

helhetsupplevelse där känslor, tankar och handlingar förenas (Szczepanski, 2007,s.14). 

Szczepanski (2008,s.43) lyfter fram betydelsen av ”frirum”, vilket kan definieras som en 

uteplats med en större area än något rum inomhus. Detta frirum kan stimulera barns fria 

rörelser och fria aktiviteter eftersom det inte finns några förväntningar på barnen om vad de 

ska göra i detta rum. Mårtensson (2004,s.129-131) använder samma begrepp som 

Szczepanski (2008,s.54) för att beskriva förskolegård som en uteplats och som ett värdefullt 

frirum där barn kan få starka upplevelser. I sin studie bevisar hon att utomhuslekar har ett 

sammanband med platsens kvalité och miljö. Utomhuslekarna kräver mer plats, mer material 

och att barnen själva är aktörer (Mårtensson, 2009,s.172-173). Barn tilldelar platsen en 

specifik mening, på denna plats kan man möta barnens inre värld och yttre verklighet, skriver 

Grahn (1997,s.7-8). Han betonar också att platsen där barnen leker ställer krav på fysiska och 

illusoriska gränser. När barn befinner sig på en plats i naturen där det inte finns några fysiska 

grindar sätter barnen sina egna osynliga gränser. De anpassar platsen till sina intressen och ger 

den en betydelse som passar till deras lek. Platsen väcker i sin tur en speciell känsla hos barn 

(Ängegård, 2012; Grahn, 1997,s.45).  

I utemiljö skapas någon sorts anknytning mellan barnen och platsen. Barn kommer ihåg 

platser som väcker deras känslor. Platser där barn har livliga upplevelser (genom att 

undersöka naturen och använda alla sina sinnen) förankras i deras minne. I utemiljön 

modifierar barn den fysiska miljön och skapar sina egna platser. Platserna kan få olika 
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betydelser beroende på vilka motoriska och utforskande aktiviteter som de har att erbjuda 

barnen (Grahn, 1997,s.45; Mårtensson, 2004,s.75; Änggård, 2012). 

Samspel med naturen 

Fredrika Mårtensson (2004,s.106) visar att barn interagerar med naturen på sitt eget sätt. De 

har ganska stor potential att utveckla sina förmågor, allt som behövs för detta är en givande 

och stödjande omgivning som väcker deras intresse för naturen. Barn skapar många 

självmotiverade påhitt och uppfinningar som kan utvecklas både med och utan vuxnas hjälp i 

en icke strukturerad utemiljö. Samspelet mellan barn och vuxna, som beror i sin tur på 

utemiljöns kontext, bestämmer temat för utevistelsen och sättet att kommunicera på. 

Samspelet mellan barnen och utemiljön har dessutom en icke-verbal karaktär. Barn får intryck 

ifrån träd, gräs och blommor med hjälp av sina sinnen. De känner på barken, eller luktar på 

blommor eller gräs. Naturen är fylld med olika ljud, lukter, smaker som upplevs starkt på 

uteplatserna. 

Den fysiska miljön kan, precis som människorna runt barnet, bidra till en positiv 

utveckling men den kan även fungera utvecklingshämmande (Grahn, 1997,s.91). Utemiljön 

på olika platser skapar också en trygghetskänsla hos barnen, det underlättar sociala kontakter 

och utmanar barnen att aktivt söka sig en ny sysselsättning. De barn som befinner sig 

ensamma i denna situation kommer närmare naturen i sin lekfulla värld. De börjar med att 

utforska omgivningen genom att gå på upptäcktsfärd. ”Barnen föds med lek- och 

upptäckarlusta, entusiasm och fantasi”, skriver Matti Bergström, och för att utveckla dessa 

behövs en aktiverande miljö (Nilsson, 2007,s.22).  Barnen använder utemiljön som olika rum 

där miljön anpassas till deras intresse, miljön kan skapa de största utmaningarna för barnen, 

öka deras självförtroende och stimulera sociala processer. I naturrummet kan alla hitta 

någonting intressant att göra. Det finns möjligheter att bara vandra runt i naturen och iaktta 

olika fenomen: t.ex. hitta insekter, blommor, intressanta pinnar, etc. Nyfikenheten att se allt 

och prova på allt inspirerar barnen att undersöka. För att gå på upptäcktsfärd behövs bara 

barnens egen lust. Det är en aktivitet som kan genomföras med en grupp av barn eller som en 

ensam vandring. Promenader i naturen kan väcka många olika frågor som kan diskuteras 

gemensamt i gruppen. Miljön stimulerar inte bara barnens interaktion med naturen utan 

stimulerar dem även till samarbete och diskussion (Nilsson, 2007). I förskolan undersöker 

barnen saker själva men handlingar spelar också en stor roll och det innebär att delta i 

diskussion med andra. Förskolan ska ge barnen kunskap om och insikt i vad hållbar 

utveckling betyder. Barnen som har tillgång till naturmiljö där de skapar sina erfarenheter av 

olika fenomen har möjlighet att lära sig om miljö och ekologi direkt på plats. Detta innebär att 

undervisning om miljön och för miljön kan visa vägen till hållbara livsstilsval hävdar 

Hedelfalk (2014, s.51-52) i sin avhandling. Men det räcker inte att vistas i naturmiljö för att 

barnen ska bli miljömedvetna resonerar Hansson (2014, s.50-52), det finns många faktorer 

som vävs in, det kan vara böcker som barnen läser, deras tidigare erfarenheter samt olika 

samtal mellan förskollärare och barn. 
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Rörelse 

Rörelse är en nödvändig del i människans liv. Barn tycker generellt sett om att röra på sig. 

Deras lek innehåller ofta olika fysiska aktiviteter som att springa, cykla, gunga och klättra. 

Men för att genomföra dessa olika rörelser behövs också utrymme, vilket finns i utemiljön. 

Den lockar barn till olika rörelser t.ex. springlekar där barn springer fritt i ett lekfullt 

sammanhang, om de hittar ett tillräckligt stort utrymme. Meningen i den här leken är bara att 

springa eller springa fort, lektemat spelar inte så stor roll. Springlekar har en rörelsekaraktär 

där barnen utmanar sina kroppar med olika fysiska aktiviteter. Detta utgör en lek som passar 

bra ute (Mårtensson, 2009,s.177 och 2004,s.95-96). Rörelser skapar grunden till barns 

motoriska utveckling, de får bättre balans och mer muskler. Genom rörelser skaffar barn 

erfarenheter om sin omvärld samt en förståelse för rum och form (Grahn, 2007,s.63-64 ).  

Enligt Mårtensson (2004, s.108) finns det två olika rörelseinriktningar: mental och fysisk. 

Hon förklarar att den mentala rörelseinriktningen kopplas samman med barns upptäckande av 

naturen eller sättet som de iakttar och använder sina sinnen på. Den fysiska 

rörelseinriktningen handlar om motoriken och den egna kroppsuppfattningen. Rörelser hos 

barn kan påbörjas med lustfyllda aktiviteter som skapar glädje. Alla rörelser leder till att skapa 

en fysisk kontakt, både mellan barnen och mellan barnen och deras omgivning. 

Miljö och material 

Material i utemiljön och på förskolegården skiljer sig mycket åt. Barn som har tillgång till ”en 

grön, varierad, omväxlande utomhusmiljö” har en bättre koncentrationsförmåga, är friskare, 

och genomför mer varierade aktiviteter (Szczepanski, 2007). Fredrika Mårtensson berättar i 

en intervju, som beskrivs i Ekelunds bok (2009,s.153), att utemiljön stimulerar barnens lek, 

minskar uppkomsten av konfliktsituationer och ger barn möjlighet att lära sig mer om sin 

omvärld. Det är viktigt att barnen i vårt moderna samhälle kommer ut i naturen ibland 

eftersom det kan ge dem mer varierade upplevelser om deras omvärld, ge rörelsefrihet samt 

befria deras lekande från stereotyper. Mårtensson (2009,s.169) betonar också att närmiljöns 

karaktär med sin variation av platser och material fångar barnens uppmärksamhet som riktar 

sig mot kropp och omgivning och ger goda förutsättningar för deras utveckling.  

Alla förskolgårdar är planerade och de har ofta en liknande utrustning: som gungor, 

klätterställning och sandlåda. De är strukturerade och deras föremål har fasta betydelser om 

hur de ska användas redan från början. Eriksson Bergström (2013,s.175) kom fram till att barn 

föredrar att använda ett neutralt och ostrukturerat material, som inte har utformats och fått en 

förbestämd betydelse, i sina lekar. På detta sätt relateras Eriksson Bergströms (2013) resultat 

till Grahns (1997) forskning, som fastslår att barn tycker om att forma sitt lekmaterial själva. 

Det är därför som ostrukturerat naturmaterial utan statisk betydelse har en stor betydelse i 

deras aktiviteter. Naturmaterial är alltid tillgängligt och används för att skapa platser till olika 

aktiviteter (Ängegård, 2012,s.13). Jensens (2006,s.109) beskriver i sitt arbete hur barnen han 

studerade använde olika slags material i sina lekar. Barn hittar en sak och använder den som 

ett specifikt verktyg i olika situationer, t.ex. barnen kan ta en pinne och använda den som en 

sked eller ett svärd. De överför användningsområdet från ett ting till ett annat, och samma ting 

kan ha olika betydelser och användningsområden beroende på kontext. 
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Kreativitet 

Kreativitet skiljer sig åt mellan barn och vuxna. Hos barn ses kreativitetsprocessen som en 

skapande process där de producerar nya saker med estetisk eller praktisk mening, utefter den 

lek eller aktivitet som för tillfället pågår. Leken är en kreativ verksamhet i sig oberoende av 

hur mycket nyskapande som används i den till skillnad från fallet med vuxna där kreativitet 

förväntas skapa något nytt. Själva leken är i sig ett bevis på barns kreativa förmåga (Grahn, 

1997,s.12). En annan typ av utomhuslek är fantasilek. Mårtensson (2004, s.98-101) menar att 

själva platsen kan väcka barnens intresse och fantasi som utvecklas vidare till en lek. Hon 

konstaterar i sin studie att utomhuslekar ökar barnens uppmärksamhet för sin omgivning och 

ger inspiration till kreativt skapande och fantasilekar. Utomhusmiljön har sina redskap som 

kan användas i lekar på olika sätt. Grahn (1997,s.11) ser den fysiska miljön som en 

förutsättning för utveckling av barnens kreativa förmåga där barn skapar sina egna platser för 

lekande i sina egna fantasivärldar. 

Min studie 

På förskolans mobila avdelning, där bussen varje dag rullar till olika destinationer, har jag 

under min studie observerat barnen under deras resor till olika uteplatser. Jag har fokuserat på 

hur barnen använder sig av utomhusmiljön för sina olika aktiviteter, som påbörjas på de 

platser där barnen för tillfället befinner sig. Tidigare forskare som Grahn, Mårtensson och 

Eriksson beskriver barnens aktiviteter ute på gården. I min undersökning är alla observationer 

gjorda på olika platser i naturen, som har sina egna specifika miljöer. Liksom Mårtensson 

(2004) blev jag också intresserad av samspelet mellan barn och deras interaktion med naturen, 

som i sin tur var beroende på utemiljöns kontext. Mitt arbete har främst riktat sig mot att 

undersöka barn i förskoleålderns utevistelse, i första hand lekar men även iakttagelser av 

miljön som de befinner sig i samt deras hantering av befintligt utematerial. Jag har avgränsat 

mitt arbete till platsperspektivet, enligt Szczepanski (2007,s.10), eftersom alla barnens 

aktiviteter genomförs på olika uteplatser. Platsvariationen spelar en stor roll i studien för att 

sätta gränser på observationerna. I detta arbete kommer tre begrepp att lyftas fram, dessa är 

plats, miljö och material. Platsen föreställer i denna studie ett övergripligt utrymme i naturen 

innefattade olika miljöer, dit bussen åkte med barnen varje dag. Miljön ses här som en del av 

denna plats där barnens aktiviteter pågår, och där de skapar sina leksituationer. Materialet är 

allt som är tillgängligt för barnen i naturen av det som finns naturligt på platserna som pinnar, 

löv, gräs, etc. 

Teoretiska utgångspunkter 

Flera olika perspektiv kan vävas in i arbetets utgångspunkt. Det är möjligt att inta t.ex. ett 

barnperspektiv, eftersom jag egentligen ska observera barnens egna skapande aktiviteter och 

deras deltagande i dem. Man kan också välja ett lekteoretiskt perspektiv, eftersom leken är en 

del av barnens aktiviteter. Men jag tänker delvis inta ett sociokulturellt perspektiv som en 

teoretisk utgångspunkt. Det perspektivet betonar hur barnen anpassar miljön och material till 

sina egna aktiviteter med hjälp av sin fantasi och hur denna process skapar en tråd mellan 
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deras tankar och handlingar. En annan poäng som är viktigt i detta arbete är att barnen i den 

mobila förskolan åker till olika platser varje dag och detta ger barnen möjlighet att få nya 

upplevelser och erfarenheter i olika miljöer och situationer. 

Ett sociokulturellt perspektiv 

I mitt arbete utgår jag från en sociokulturell syn på relationen mellan individen och dess 

omvärld. Två centrala begrepp som används i ett sociokulturellt perspektiv och som kan vara 

relevanta för mitt arbete är kontext och artefakter.  Säljö (2000, s.135) beskriver omgivningen 

som kontext för barnens lekande där barnen, deras handlingar och omgivningen hör ihop och 

skapar en helhet. Barnen är aktiva i sina handlingar och de påverkar och påverkas av sin 

omgivning. Jag kommer att använda ordet kontext i mitt arbete som en term som syftar på 

uteplatsens fysiska utseende, med andra ord vill jag säga att varje uteplats ska ses som en 

enskild kontext eftersom alla uteplatser ser olika ut och ger barnen olika möjligheter att 

handla och skapa sina aktiviteter, till skillnad från förskolans miljö, som är given och har en 

specifik betydelse. Säljö (2000, s.30) skriver att i kulturen ingår också olika verktyg som är 

tillverkade av människor. De materiella resurserna utvecklas samtidigt med intellektuella 

kunskaper och erfarenheter. En sten kan förvandlas till en hammare som kan vara praktiskt 

användbart. De fysiska föremål skapade av människor kallas för artefakter. Med hjälp av 

artefakter eller tillverkning av artefakter utvecklas människors kommunikativa förmåga och 

samspel (Säljö, 2005, s.77). 

Vygotskij (1896–1934) som är grundaren av sociokulturellt teori, betonar att fantasi hos 

barn och vuxna beror på deras erfarenheter (1995, s.13). Den som är rik på erfarenheter har 

större möjligheter att skapa fler nya kombinationer, som utgör en bas för fantasi och 

kreativitet. I min studie vill jag undersöka lekarna och aktiviteterna som barn skapar på olika 

platser och hur de använder materialet och miljön som finns till förfogande på platserna.  

Enligt Vygotskij (1995, s.17) finns det ett viktigt samband mellan fantasi och verklighet 

eftersom fantasin är uppbyggd av olika element som hämtas från individens tidigare 

erfarenheter, upplevelser och intryck. Med fantasins hjälp kan olika kombinationer av dessa 

verklighetselement skapas och bilda en ny produkt. Det är därför viktigt att utvidga barnens 

erfarenheter så att det finns möjligheter för dem att se, höra och uppleva 

verklighetselementen, då detta påverkar deras fantasiskapande på ett produktivt sätt. Han 

betonar att fantasin kommer att sparas i vår hjärna och ge upphov till nya kombinationer av 

olika element i framtiden. Därmed ger den statiska platsen eller omgivningen där allt finns för 

att leka eller leva inte människor några utmaningar. De lekplatser som har utrustats med olika 

leksaker utvecklar inte barnens egen fantasi och kreativitet på samma sätt som den orörda 

naturen, i den meningen att de i dessa färdigställda miljöer inte behöver uppfinna någonting 

själva. I dessa situationer finns det ingen grund för eget skapande. Skapande uppstår naturligt 

i en miljö där ett behov finns. Barnen anpassar omgivningen till sina aktiviteter genom att 

skapa de detaljer som saknas för deras lek/aktivitet.  

I ett sociokulturellt perspektiv lyfts lekens roll fram. I lekarna brukar barnen öva sig på 

olika sociala regler som finns i samhället. De imiterar vuxnas beteende och deras sätt att 

reagera och agera i olika situationer, och på detta sätt ”lär de sig att handla viljemässigt efter 

egna beslut” (Bråten, 1998, s.54). I leken följer barnen sina roller och lär sig av vuxnas 
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handlingar och deras förhållningssätt. Vi ska inte heller glömma bort den estetiska känsla som 

utvecklas hos barnen när de i sina lekar gestaltar de roller som de har valt, med samma 

känslor, regler och uttrycksformer som de ser i verkligheten. De skapar sina egna 

fantasivärldar och förvandlar platser till något annat enligt sina önskningar. Det är ”ett 

imaginärt och illusoriskt förverkligande av orealiserbara önskningar” (Ibid., s.54). Eftersom 

jag inte tänker gå djupt in i diskussionen om lekens begrepp, så väljer jag att använda 

begreppet barnens eget initierande/skapande aktivitet istället för lek/fri lek. Syftet med detta 

val är att visa att det finns aktiviteter hos barn som inbegriper mer än enbart lek. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera betydelsen av den mobila förskolans variation av 

plats och miljö när det gäller barns egenvalda aktiviteter. 

Frågeställningarna: 

• Vilka aktiviteter väljer barnen på olika uteplatser och i olika miljöer? 

• Hur använder de miljö och material? 

• Vilken betydelse har variationen av plats och miljö när det gäller barnens val av 

aktiviteter? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

I mitt arbete har jag undersökt barnens aktiviteter i naturen, och har avgränsat dessa till de 

aktiviteter som barnen själva initierar. Fokus för mina iakttagelser har varit på barnens 

interaktion med nya platser och vilket material som de har valt att använda sig av i sina 

aktiviteter vid de olika platserna. För att kunna genomföra studien har jag valt observation 

som metod, detta för att kunna iaktta interaktionen mellan barnen och naturen på olika platser 

och fokusera på vilka aktiviteter och händelser som utvecklas. Esaiasson m.fl. (2012, s.304) 

skriver bland annat att det är lämpligt att använda observationer vid studier av processer. 

Denna metod gav mig möjligheten av att samla in kvalitativa data för att sedan kunna tolka 

och analysera dessa. Observationerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket betyder 

i detta fall att studiens observationsstadium innehöll två olika delar. Den första delen var 

strukturerad och bestod av ett enkelt observationsschema, med särskilda rubriker för plats, 

utevistelsens längd, antal barn och vilka aktiviteter som utfördes i form av en tabell. Under 

den första rubriken noterade jag antal barn, datum och tid för utevistelse, under den andra 

rubriken beskrev jag platsens utformning, och under den tredje rubriken beskrev jag vilken 

aktivitet som pågick i form av löpande text (Bilaga 1). Detta gav mig möjlighet att organisera 

datainsamlingen på ett tillfredsställande sätt, vilket också betonas av (Bjørndal, 2005, s.51). 

Där rekommenderas även användningen av symboler och förkortningar av ord vid registrering 

av viktig information direkt under observationstillfället för att inte förlora mycket tid till 

själva skrivandet. Det andra sättet som jag använde mig av i min studie var att kontinuerligt 

skriva dagbok. Detta betyder att alla anteckningar som mer fullständigt beskriver de 

observerade situationerna samt mina egna reflektioner över dessa gjordes efter det att 

situationen hade avslutats (Ibid., s.47). Jag valde inledningsvis att vara en ren observatör, som 

bara iakttar processen och beskriver det som händer utifrån och deltar inte i situationerna 

själv. Ibland kräver dock olika situationer olika lösningar, och det kan därför hända att en ren 

observatör är tvungen att bli en deltagare för att komma närmare barnens aktiviteter och få en 

bättre förståelse för vad som händer och ett mer omfattande material till sin studie (Esaiasson 

m.fl., 2012, s.310). Jag har några gånger under observationerna hamnat i situationer där jag 

har blivit involverad i barnens aktiviteter. Det var vid de tillfällen som barnen vände sig till 

mig för att berätta vad de hade sett eller när jag ville komma närmare barnen för att kunna 

höra deras samtal. Jag återvände alltid efter dessa händelser så snabbt som möjligt till den 

plats som jag hade valt som observationsplats. 

Urval 

Urvalet i denna studie består av två delar: mobil verksamhet och barnavdelning. De båda 

delarna beskrivs utförligt nedan. 
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En mobil verksamhet 

I Uppsala finns fem förskolor som har en mobil verksamhet. Med detta begränsade antal var 

det inte lätt att få tillgång till en verksamhet där mina observationer kunde utföras. För att få 

tillgång till en sådan förskola skickade jag ett informationsbrev till alla biträdande 

förskolechefer på dessa fem förskolor (Bilaga 3). Jag väntade en till två veckor på svar, men 

ingen svarade. Som nästa steg ringde jag till dem, men det visade sig även vara svårt att nå 

dessa biträdande förskolechefer på telefon. Då bestämde jag mig för att skicka en kort 

påminnelse om min förfrågan. De flesta förskolorna tackade nej eftersom de var upptagna 

med annat, men en av dem svarade ja. En förskollärare från den förskolan tog kontakt med 

mig och vi kom överens om en besökstid och en passande vecka för att utföra mina 

observationer. Inför det första mötet förberedde jag ett informationsbrev till föräldrarna, där 

jag presenterade mig själv och min studie. Jag lämnade breven på förskolan, där personalen 

lade dem i barnens lådor. 

Dagens rutiner på den mobila avdelningen ser ut på samma vis som på den stationära 

avdelningen. Klockan 9.00 sätter sig barnen i bussen och får en frukt, de barn som kommer 

tidigare har möjlighet att leka på gården eller inne där den mobila gruppen har sitt eget rum 

för utvalda aktiviteter. Bussens restid är ungefär 30 minuter, och barnen har under resan 

tillgång till en sångsamling med pedagog eller möjlighet till en lässtund. Varje barn har ett 

eget säte, dock med möjligheter för eventuella sätesbyten. På bussen har barnen tillgång till 

pennor, papper och böcker för att uppmuntra egenaktivitet. När de är på plats då leker barnen 

ute eller har organiserade aktiviteter fram till lunch. Lunchen äter de i bussen eller på 

uteplatsen, beroende på vädret. Efter lunchen har barnen tid för uteaktiviteter igen. Ungefär 

klockan 14.00 samlas alla barnen i bussen för att äta mellanmål och för återfärd till förskolan. 

På vägen tillbaka lyssnade barnen på olika barnsånger, sjunger dem eller vilar efter utflykten. 

Barngrupp 

Avdelningen där jag gjorde mina observationer består av 20 barn i åldrarna fyra till sex år 

samt fyra pedagoger. Barnen placerades i den mobila verksamheten utifrån deras föräldrars 

önskemål. Under de fyra dagarna som jag var där, var samma 16 barn i bussen varje dag. 

Femton av föräldrarna (två av barnen var syskon) godkände min förfrågan om observationer 

där deras barn kunde bli involverade. De återstående barnen, som jag inte fått något tillstånd 

att observera från föräldrarna, var lediga och kom inte till förskolan under mina observationer. 

 

Begrepp 

I min analys ska några begrepp användas som jag har gett mer specifika definitioner och dessa 

behöver därför förtydligas och förklaras. Plats i detta arbete har detta ord en mer begriplig 

betydelse, nämligen bussens destinationer under utflykter. Varje plats har fått sitt eget namn 

för att det blir lättare att beskriva dem. På en plats kan det finnas flera olika miljöer där 

barnens aktiviteter kan påbörjas. I mitt arbete finns det fyra olika platser som ska beskrivas 

nedanför. 
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Miljön innebär ett segregerat område med ett specifikt landskap, t.ex. en stam, en buske 

eller ett träd. Det är ett utrymme i platsen där barnen valt att börja sina aktiviteter och där 

olika lekkontexter skapas.  

Frasen ”barnens egeninitierade aktivitet” används i omfattande betydelse och täcker alla 

barnens aktiviteter som var genomförda under fallstudien, där lek betraktas som en typ av 

aktivitet. Det finns flera aktiviteter utom lek, såsom exempelvis en promenad, skapande eller 

observationer. Dessa beskrivas på olika sätt beroende på deras innehåll. I min analys ska jag 

utgå från Mårtenssons (2004, s.108) definition av två olika grupper av aktiviteter: mental 

rörelseinriktning som exempelvis i detta arbete kallas för bygglek och fysisk rörelseinriktning 

som springlek. 

Material 

För att göra observationer behövs inte mycket utrustning. Allt som jag använde mig av för att 

registrera data var papper, penna och ett observationsschema för varje utevistelse. I detta 

schema skrev jag in tid, plats och själva observationerna. 

Databearbetning och analysmetoder 

Observationerna som jag gjort och skrivit ned på mina observationsscheman sorterades utifrån 

dag. Varje dag har ett eget schema samt dagboksanteckningar med uppgifter om tid och plats 

för utevistelsen, samt beskrivningar av själva aktiviteten. Dagboken innehöll materialet som 

analyserats och tolkats, utifrån de teman som beskrivits tidigare, och relaterats till 

undersökningens frågor och syfte.  

Genomförande 

För att göra mina observationer åkte jag med bussen under fyra dagar till olika platser. Jag 

besökte flera olika platser med varierad natur och jag kunde iaktta barnens handlingar direkt 

på plats. Alla fyra dagar vistades barnen enbart utomhus. Jag hade alltid med mig papper och 

penna för att göra anteckningar om de olika moment som jag var intresserad av. Barnen 

brydde sig oftast inte om mitt skrivande och fortsatte med sina aktiviteter som vanligt. Jag 

försökte hitta en lämplig plats, där jag kunde observera deras aktiviteter utan att påverka dem. 

Ibland var det svårt att höra vad de pratade om under pågående aktivitet. I sådana situationer 

gick jag närmare och frågade dem vad de höll på med. Alla iakttagelser skrev jag enkelt och 

kortfattat ned i schemat och kompletterade detta när jag kom hem. Varje plats hade sin egen 

specifika miljö som påverkade mina möjligheter att iaktta barnen, t. ex var det svårt att 

observera barnen när det var tätare vegetation, jag försökte i alla fall, oavsett naturens 

utformning att följa barnen under hela deras utevistelse. 

Forskningsetiska krav 

Enligt vetenskapsrådets riktlinjer för etik och forskning (www.vr.se) finns det fyra 

grundläggande regler som ska följas vid genomförande av en studie. Det är 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

regler är samtliga aktuella inför, under och efter en undersökning. 

Informationskravet - forskaren ska informera deltagare i undersökningen om syftet med 

studien, vilka metoder som ska användas. Forskningspersonerna ska informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att bryta sin medverkan i undersökningen om de så 

vill.  

Samtyckeskravet – deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Om undersökningsdeltagaren är under 15 år ska samtycke inhämtas från 

föräldrar eller vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet – forskaren ska erbjuda största möjliga konfidentialitet till sina 

respondenter och deras uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem.  

Nyttjandekravet – personuppgifter får endast användas för forskningsändamål. 

I denna studie tas det hänsyn till de etiska reglerna på följande sätt:  

Det första jag behövde för mitt praktiska arbete var att få tillgång till de objekt jag ville 

observera. Detta uppnåddes genom att informera förskolecheferna i de förskolor som jag ville 

undersöka, om undersökningens tema och de metoder som skulle komma att användas, samt 

vad som skulle studeras, nämligen barnen. Eftersom undersökningen var frivillig, behövde jag 

också kontakta föräldrarna, för att fråga om tillstånd att observera deras barn. Jag garanterade 

dem att de observerade barnens riktiga namn inte skulle anges och att anonymiteten skulle 

bevaras i hela studien och efter att studien blivit klar. Jag beskrev de etiska riktlinjerna för 

föräldrarna och dokumenterade deras tillåtelser i skriftlig form, samt garanterade dem att den 

insamlade data inte skulle komma att användas i ett kommersiellt syfte. 

Reflektion över metoden 

Vid den första observationen hade jag svårt att koncentrera mig på barngruppen eftersom de 

snabbt splittrades upp i olika konstellationer och påbörjade sina aktiviteter omedelbart. Detta 

ledde till att jag bara kunde observera och beskriva en aktivitet i taget. Jag missade med andra 

ord de andra samtidiga aktiviteterna. Det innebar att jag behövde utarbeta en annan strategi 

för att observationerna skulle bli mer fullständiga. Vid nästa observationstillfälle hade jag 

hittat en lämplig plats för att kunna se alla barnen och vad samtliga gjorde. Jag har 

schematiskt ritat barnens placeringar i detta ”frirum”, i en naturlig miljö där de var upptagna 

med sina aktiviteter, och skrivit korta beskrivningar under varje aktivitet. Jag upptäckte ändå 

att det var svårt att hålla alla aktiviteter under uppsikt och dokumentera dem på ett bra sätt. 

Jag bedömde slutligen att jag inte behövde beskriva varje aktivitet lika noggrant, utan kunde 

fokusera på de teman som jag hade valt att analysera – det vill säga samspel med naturen, 

rörelse, miljö och material, kreativitet.  

I några barns lekar var det svårt att se tydligt vilket typ av redskap materialet de lekte med 

föreställde, det behövdes ytterligare förklaringar, t.ex. hur materialet användes i leken, i 

vilken situation det användes och vilken rörelse följde med det. Ibland berättade och 

förklarade barnen själva för de andra barnen vad materialet föreställde. Jag tycker att 

resultatet i sådana fall kan bli mer fullständigt om observationerna kombineras med indirekta 

intervjuer (samtal) med barn. 
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Resultat 

Observationerna som utförts presenteras i det här kapitlet i kronologisk ordning med fokus på 

plats miljö och material. 

Besökta platser 

Alla observationer i min fallstudie var gjorda på fyra olika platser vilka presenteras i detta 

kapitel. Alla dess platser har ett gott fritt utrymme i naturen med sin egen design. 

En Skogsglänta 

Den här platsen kan beskrivas som en blandskog; en skog med olika lövträd och granar. Mitt 

på platsen fanns en stor gran med långa grenar som hängde ner till marken. På den ena sidan 

låg en gammal trädstam på marken, på den andra sidan fanns det gamla kvistar och grenar 

som låg utspritt. Längst fram, närmast mig, fanns det några små stenar. Pinnar av olika 

storlekar och gamla löv låg överallt på marken.   

En Skog 

En dag befann sig barngruppen i ett skogslandskap, bestående av olika slags träd och buskar. 

Det fanns en väg igenom, som delade upp platsen i två delar. I den bortersta delen fanns en 

stor gammal trädstam utan vare sig grenar eller bark, några grenar låg spridda runt den. I 

delen närmast mig fanns buskar, en medelstor sten och en trädstam med grenar. Det fanns 

också gamla löv, gräs, mossa och pinnar av olika storlek. 

I närheten av bussen fanns det en stor glänta. Barnen som redan hade ätit sin lunch fick gå ut 

och vänta på de andra barnen ute. De sprang till en glänta i närheten där det fanns några få 

träd med stora mellanrum. 

Ett Byggland 

Det var samma skog som dagen innan, men här fanns en plats som kallas för ”Bygglandet” 

eftersom det fanns en mängd pinnar i olika storlek där, de flesta av dem var redan upptagna 

som delar till tre kojor. Dessa kojor var uppbyggda av barn som hade varit där tidigare. I 

mitten av platsen fanns en stor sten samt en liggande gammal trädstam. En koja fanns vid ett 

träd som stod lite vid sidan av skogen. Den andra kojan var uppbyggd vid den stora stenen 

som låg i mitten. Den tredje kojan fanns på andra sida av stenen.  

Ett Busklandskap 

Det första som man såg var en samlingsplats som liknade ett gammaldags hus med en gård. 

Det fanns ett lågt stängsel gjort av stenar i form av cirkel, en massiv järndörr och en liten 

trappa upp till dörren. På den vänstra sidan fanns en stor äng, på högra sidan fanns buskar 

med ganska långa kvistar som växte genom stenarna och sträckte ut sig över hela utrymmet. 

Det fanns också flera stigar eller ingångar där barnen kunde gå genom buskarna. En sjö 

begränsade platsen. Bland buskarna fanns det ett stort träd och några små mellanrum som var 

fria från buskar. 
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Barnens aktiviteter 

Observationerna av barnens aktiviteter genomfördes på totalt fyra olika platser under fyra 

dagar som jag konstaterade tidigare. Totalt observerades och dokumenterades 26 av barnens 

aktiviteter. Alla de observerade aktiviteterna har sorterats och placerats i ett schema som 

användes under fältstudien och presenteras också i Bilaga 1. Fullständiga beskrivningar av 

observerade aktiviteter presenteras i Bilaga 4.  

Datum/antal barn/tid Plats Aktiviteter 
Dag 1 
16 barn 

09.30 – 11.00 

En Skogsglänta Stor gran 

Gunga 

Upptäckare 1 

Springleken 

Bygga torn 

 
Dag 2 
16 barn 

9.45 – 11.00 

 
 

12.30  – 14.00 

En Skog Gunga 

Aktiviteter vid en stor gammal 

stam 

Promenad 1 

 
Barn lekte med pinnar 

Gunga 

Mamma-pappa-barn 

Klättra på stenen 

 
Dag 3 
16 barn 

9.45  – 11.00 
 

Ett Byggland Hinderbana 

Hitta diamanter 

Bygga en koja 

Affär  

Fällan 

Promenad 2 

 

Dag 4 
16 barn 
9.40 – 11.00 och 12. 00-

14.00 

Ett Busklandskap Djungelpromenad 

Mamma-pappa-barn 

Upptäckare (hitta en myra)2 

Klättra på trädet 

Rapunzel 

Bygga torn 

Små aktiviteter 
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Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av det insamlade observationsmaterialet. Framställningen 

har strukturerats utifrån studiens frågeställningar. 

 

Platsens roll i barnens egeninitierade aktiviteter 

 

Alla platser hade sin egen specifika miljö som påverkade barnens aktiviteter. Utemiljöns 

”frirum”, i Szczepanskis terminologi (2008, s. 54), fanns i varje utevistelse. Där skapades 

utrymme för barnens rörelse i naturen som uppmuntrar till lekar där barnen springer, klättrar, 

hoppar. Under de fyra dagarna deltog barnen i många olika aktiviteter. Observationerna 

sorterades beroende på hur ofta samma aktivitet förekommer på olika platser, för att se vilken 

roll platser spelar i barnens aktivitetsval. En del av aktiviteterna återkom på flera platser, 

medan andra aktiviteter bara utvecklades på specifika platser. Nedan presenteras en 

sammanställning av aktiviteterna, som observerades, samt platsen där de ägde rum: 

 

Lekar på flera platser Lekar på specifika platser Platser 

Gunga 

Mamma-pappa-barn 

Stor gran 

 

En Skogsglänta  

 

Upptäcktsfärd/Promenad 

Bygga torn 

Springlek 

Klättra på stenen 

Aktiviteter vid en stor gammal 

stam 

Barnen lekte med pinnar 

En Skog  

 

 Bygga en koja 

Fälla 

Hinderbana 

Affär 

Ett Byggland 

 

 Klättra i träd 

Djungelpromenad 

Rapunzel 

Små aktiviteter 

Ett Busklandskap 
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Vilka aktiviteter väljer barnen på olika uteplatser och i olika miljöer? 

I tabellen ovanpå samlas barnen egeninitierade aktiviteter i två grupper beroende på platserna 

där de genomfördes. 

Lekar på flera platser 

De lugna aktiviteterna, exempelvis Mamma-pappa-barn (dag 3 & 4), fungerar på flera 

olika platser. I leken bearbetar barnens sina egna upplevelser som baseras på deras 

erfarenheter (Vygotskij, 1995, s.19) om hur en familj ser ut och fungerar i samhället. Under 

fältstudien observerade jag flera gånger en aktivitet som jag har nämnd som upptäckande. I 

denna aktivitet interagerar barnen sina känslor och sinnen med naturen. Barnen lär sig att 

orientera sig väl på de varierande platserna. I naturen, som betonar Änggård (2012, s.14), 

finns det inga dörrar och inget staket men barnen brukar lära sig vad gränserna ligger. Miljöer 

på olika platser väcker barnens nyfikenhet och befriar deras rörelse, den stimulerar barnen till 

upptäckandet av naturen med alla sinnen och rörelser (Mårtensson, 2004, s.110-111; Grahn, 

1997, s.8) och en helhetsbild skapas hos barnen där miljön och känslor vävs ihop. Den sorten 

av barnens egeninitierade aktiviteter är aktuella för varje plats eftersom de nya platserna 

väcker barnens intresse och ger dem en chans att utforska naturen. I varje utflykt till andra 

platser får barnen nya upplevelser av naturens mångfald när de hittar olika insekter och växter 

eftersom det i naturen alltid finns något nytt vid varje besök. Samtidigt visar studien att en 

annan typ av aktiviteter, som Gunga och Bygglek, är välkända och populära hos barnen på den 

mobila avdelningen. Barnen bygger torn och kojor av olika material och i olika miljöer. I de 

aktiviteterna hör mentala och rörelseinriktningar ihop och där skapas verktyg och artefakter 

(Säljö, 2000, s.30). 

Lekar på en strukturerad plats 

Barnen håller på med en mängd olika lekar och aktiviteter när de befinner sig på olika platser. 

Varje lek skapar sin egen kontext. I samma miljö kan flera olika lekar skapas där varje lek har 

sin egen kontext och sina egna artefakter. En del av barnens aktiviteter riktar sig mot olika 

slags rörelser: barnen springer, gör hinderbanor eller klättrar.  

Hinderbanan, som barnen själva bygger i miljön, baseras också på barnens tidigare 

erfarenheter och på deras vilja att utmana sig själva och sina kroppar med olika rörelser som 

genomförs under aktiviteter. För att klara hinderbanan behöver barnen kunskap om sin egen 

styrka, sina fysiska möjligheter och ett icke-stereotypt tänkande eftersom den sortens 

lekredskap är unik och gäller bara här och nu. Den typen av utmaning kan vara ett exempel på 

fysisk rörelseinriktning hos barn. En annan sort av aktiviteter som definieras enligt 

Mårtenssons (2004, s.108) som den mentala rörelseinriktningen visar sig i bygglek eller i 

skapande där barnen konstruerar sina egna kojor eller torn av olika material, som pinnar, bark 

och stenar.  

I sina aktiviteter hämtar barnen inspiration från det vardagliga livet eller från situationer 

som de har sett på tv, läst om eller hört, och gestaltar dem därefter i sina lekar. Bland de 

platser som förskoleverksamheten åkte till under de dagar som observationerna utfördes, 
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fanns en plats som utmärkte sig mer än de övriga platserna genom att ha en mer fast och given 

användning. Detta var Byggland där miljön är anpassad till ett specifikt tema: att bygga kojor. 

När vi kom dit var kojorna redan färdigbyggda och barnen använde dem på ett nytt sätt i sina 

lekar – de gjorde en hinderbana och en fälla. Det var bara två barn som byggde en egen, ny 

koja. Samtidigt visar studien att bygglekar är en aktivitet som initierades på olika sätt på de 

flesta besökta platser. Barnen bygger torn och kojor av olika material och i olika miljöer. Med 

andra ord utmanar de oförberedda platser barnen mer till egen skapande aktiviteter än 

förberedda. 

Hur använder de miljö och material? 

Barnen använder de olika platsernas miljöer och material symboliskt i sina lekar, och ger 

dem sin egen betydelse. De olika platserna erbjuder barnen möjlighet att utveckla olika 

miljöer genom att använda materialet på ett nytt sätt och anpassa det till sina aktiviteter. 

Buskarna utnyttjas i barnens lekar som hus där ”en familj” bor (Mamma-pappa-barn, dag 3 & 

4) eller djungel med ormar (Djungelpromenad, dag 4). Samtidigt kan miljöer för lekar också 

skapas runt ett särskilt objekt som finns på platsen. Exempelvis används trädet i 

Busklandskapet eller stenen i Skogen som ett klätterställe där de kan klättra upp och ner eller 

gå balansgång. 

I naturen, där allt material är tillgängligt för barnen, finns det utrymme för nya miljöer 

(Änggård, 2012, s.10) och nya ”leksaker”. Materialet som finns i naturen är mycket rikt 

eftersom det inte har något förutbestämt ändamål och kan förvandlas till de artefakter som 

behövs för leken. ”De ting som finns i naturen låter sig gärna manipuleras av barn” (Grahn, 

2007, s.58).  Barnen skapar själva de redskap som de behöver. Vygotskij (1995, s.15) 

beskriver kreativitet som en process i hjärnan där tidiga erfarenheter kombineras med nya 

händelser. Barn har inga gränser för olika materials användningsområden och detta påverkar 

barnens kreativitet positivt. Barnen använder i sina lekar olika artefakter som de konstruerar 

utifrån materialet som finns på platserna som de vistas på. Ett av de viktigaste materialen som 

barnen använder som artefakter i sina lekar är pinnar. Pinnarna ges olika mening beroende på 

vilken användning de har i leken. De utgör ett redskap som kan användas på olika sätt samt 

föreställa en mängd olika ting. Artefakterna anpassas till den kontext som barnen har skapat 

och ger dem möjlighet att bygga upp olika leksituationer i den givna miljön. Exempelvis, 

skapades en modell av en docka bestående av en pinne och gräs som föreställde hennes hår 

(Rapunzel, dag 4), vid ett annat tillfälle användes en tjock pinne som verktyg för att hitta 

diamanter (Hitta diamanter, dag 3). Jensen (2006, s.117-118) förklarar i sitt arbete att barn 

överför meningen från ett riktigt redskap till ett objekt som liknar redskapet i deras fantasi, 

vilket gör att det kan uppfylla samma funktion i leken, t.ex. en tallrik – ett stort löv, en yxa – 

en pinne. I en situation där en pojke slog med en lång pinne på en gammal stubbe (Aktiviteter 

vid en stor gammal stam, dag 2) syntes funktionell innehåll av hans rörelser, hur han använde 

pinnen i sin aktivitet men det var inte tydligt vilket redskap det föreställde. Att pinnen var en 

yxa fick jag veta när han berättade det för de andra pojkarna som kom fram för att hjälpa till.  

Det finns mycket material i naturen och det varierar beroende på årstiden. Jag gjorde 

observationerna på våren och därför var de vanligaste materialen som barnen använde till sina 

aktiviteter pinnar, stenar, mossa, löv och gräs. 
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Vilken betydelse har variationen av plats och miljö när det gäller barnens val av 

aktiviteter? 

Variation av plats ger barnen möjlighet att utmana sin kropp och utveckla varierande 

kroppsrörelser på olika sätt eftersom varje besökt plats har sina egna miljöer som ger 

utrymme för att befria sina fysiska kroppar och använda den givna frirumsutrymme 

fullständigt. Barnens fria och spontana rörelser förekommer i följande aktiviteter som 

Springlek och Barnen lekte med pinnar. 

Barnens lekar återskapas varje gång i en ny miljö som i sin tur ger barnen möjligheter att 

utveckla deras fantasi och kreativitet genom att skapa och utveckla nya lekar och hitta på nya 

lösningar till de problem som uppstår under deras vistelse. Varje ny plats ger barnen 

möjligheter att göra nya aktiviteter, t.ex. klättra i träd eller på sten, glida på lera, springa runt. 

Varierande utflyktsplatser inspirerar barnen till att utveckla mer varierande lekar. Lekarna 

som benämns Fälla i Bygglandet, Lek vid stora granen i Skogsglänta, Djungelpromenad i 

Busklandskapet ägde rum fast det finns flera lekar som är populära och kan lekas oberoende 

av plats. Miljön stimulerar barnens rörelse i naturen, de försökte att hitta egna vägar när de 

klättrar i träd (Stor gran, dag 1) eller sten (Klättra på stenen, dag 3) samt förberedde 

artefakter till sina aktiviteter såsom pinnar och löv (Mamma-pappa-barn, dag 3 & 4), stenar, 

mossa, bark (Bygga torn, dag 4). De varierande platser berikar barnens erfarenheter och 

upplevelser eftersom varje plats har sina egna specifika miljöer som lämpar sig till olika 

aktiviteter.  

Upptäckandet är en av barnens aktiviteter som går ut på att utforska de nya platserna som 

de kommer till. Barnen promenerade runt och observerade vad som fanns, de hittade insekter 

och blommor (Upptäckare 1 & 2, dag 2 & 4), eller pinnar som hade en konstig eller intressant 

form (Promenad 1, dag 2). Variationen av platser kan skapa olika uppfattningar om naturens 

biologiska mångfald och växter hos barnen. I sina promenader gick barnen omkring i skogen 

utan något särskilt mål. De luktade på blommor när de hittade dem (Promenad 2, dag3). 

Vandringar på olika platser skapar en trygghetskänsla hos barnen, enligt Grahn (1997, s.47) 

och (Mårtensson, 2009, s.173). Denna typ av aktivitet hjälper barnen att lära sig att orientera 

sig på olika platser och utveckla sin rumsuppfattning. 
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Diskussion 

Syftet med undersökningen är att studera betydelsen av den mobila förskolans variation av 

plats och miljö när det gäller barns egenvalda aktiviteter. Jag är intresserad av att få svar på 

frågan hur barnen interagerar och använder miljöns möjligheter i sina lekar. Det som jag är 

imponerad av är att barnen känner sig bekväma i olika miljöer på olika platser. Barnen börjar 

sina lekar eller aktiviteter direkt när vi kommer till en plats eftersom, som Grahn (1997, s.86) 

redovisar, de tolkar platsen på sitt sätt, beroende på platsens användbarhet. 

Samspel med naturen 

Barnen tycker om att utforska och upptäcka. Olika platser bjuder på nya upptäckter varje 

gång. I en miljö skapas en kontext i leken som syns genom barnens handlingar och samspelet 

med varandra och naturen. I samma miljö kan olika kontexter skapas beroende på barnens 

sysselsättning. I sin interaktion med den fysiska miljön använder barnen ett icke-verbalt sätt 

att samspela och förstå varandra (Mårtensson, 2004, s.39). Miljön väcker deras nyfikenhet 

och befriar deras rörelse, den stimulerar barnen till upptäckandet av naturen med alla sinnen 

och rörelser (Mårtensson, 2004; s.110; Grahn, 1997, s.8). Barnen har lust att upptäcka 

naturens förändringar som sker från dag till dag. Det är vägen till lustfyllt lärande som kan 

fortsätta under hela livet. Nyfikenhet och skapande hos barn och vuxna ger möjlighet till 

vidare samhällsutveckling och forskning i olika områden. Barnen har ett stort intresse av att 

utforska småkryp på olika platser, vilket min studie visar. De söker efter småkryp vid en 

gammal stam eller efter myror på samlingsplatsen. Barnen tittar under stenar och gräver med 

pinnar för att nå dem och ta fram dem och de släpper dem sedan ut. Det bekräftar att mitt i 

naturen utarbetar barnen en egen syn på sin omvärld. Naturvandring stimulerar barnen att 

undersöka sin omvärld utan att störa den. De lär sig att tänka om naturen och ta hand om det 

redan under sin förskoletid. Förståelse om olika delar av naturmiljön får barnen genom sina 

besök på olika platser. Utforskandet av platser, där barnen befinner sig för första gången, 

stimulerar dessutom barnens aktiviteter, lekar och skapande samt väcker deras fantasi. Därför 

betraktar jag utflykter till olika platser som en viktig del av förskolans verksamhet. 

Rörelse 

Det som jag såg tydligt under min studie var att miljön stimulerar barnens rörelser och ger 

möjligheter för dem att utveckla olika slags rörelser under pågående aktiviteter. Det kan gälla 

stora rörelser som att springa, klättra, krypa eller små som att gräva, knåda, skrapa och lyfta 

stenar. Platserna påverkar hela spektrumet av fysiska aktiviteter, barnen kommer själva på 

olika otypiska eller ovanliga rörelser som sällan förekommer i den vanliga förskolemiljön, 

t.ex. som att glida på ”geggamoja” eller klättra i olika träd och på stenar eftersom det inte 

finns strukturerade lekplatser i naturen. Det som är intressant är att barnen själva väljer vilka 

rörelser som är mest anpassade till deras lekar och aktiviteter. De fysiska rörelserna som 

genomförs i olika miljöer lär barnen att utarbeta sina strategier och problemlösningar vid 
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exempelvis klättring på stenar och grenar. Barnen provar sig fram på olika vägar för att nå sitt 

mål. I aktiviteten Klättra på stenen (dag 3) försökte en flicka komma på olika variationer av 

förslagna rörelser. Hon lyckades efter flera försök. Den här aktiviteten visar att hon inte var 

rädd att misslyckas, hon hade hittat sin egen väg och utarbetat sin egen teknik för att kunna 

stå på stenen. I en annan aktivitet Gunga (dag 1, 2, 3) behövs en förståelse för hur den 

fungerar. Barn i förskoleåldern kan inte matematiska och fysiska lagar och regler för att 

beräkna gungans balans och gör därför gungan med hjälp av sina tidigare erfarenheter och 

kroppsuppfattning. Barnen lär sig med hjälp av deras rörelser om naturen och matematiken i 

en vid bemärkelse. 

Tänkandet och rörelserna hör ihop i alla barnens aktiviteter. Det finns bygglekar där barnen 

konstruerar kojor eller torn av olika material, såsom pinnar, bark och stenar. Barnen tänker 

efter hur de vill göra ett torn samtidigt som de utför själva rörelsen vars mål är att sätta stenen 

eller pinnen på sin plats så att den inte ramlar ner och förstör hela byggnaden. Enligt 

Vygotskij (1995, s.35) skapas i ett sådant moment en övergång mellan tanke och handling. I 

barnens aktiviteter finns det också plats för små rörelser som är en del av deras aktiviteter där 

de behöver gräva med en pinne eller ”knåda deg” med fingrarna (Aktiviteter vid en stor 

gammal stam, dag 2) 

. 

Miljö och material 

Barnens aktiviteter beror på platsens miljöer och tillgängligheten på material där. Barnen 

använder allt material som de ser för att skapa kontext för sina aktiviteter. Det som är 

intressant är att platsen med förberedd miljö, som Byggland, lockade fram barnens intresse för 

en kort stund, fast de sedan blev mer intresserade av att skapa sina egna artefakter samt 

anpassa miljöerna till egeninitierade aktiviteter. Stor användbarhet i barnens aktiviteter får 

pinnar av olika sorter och storlekar. Det är ett tacksamt material att använda som verktyg i 

lekar genom att överföra meningen från olika vardagliga ting till pinnen. En pinne kan 

föreställa olika saker beroende på lekens innehåll och kontext; barnen kan använda samma 

pinne i olika leksituationer, t. ex samma pinne kan bli svärd eller metspö. Som bekräftelse 

konstaterar Grahn (1997, s.87) i sitt arbete att barnen använder neutralt material som finns i 

naturen och detta innebär att ”barnens fantasi får större spelrum”. 

Pinnar ger många möjligheter för barn att utveckla sina lekar men kan samtidigt bli farliga. 

I en observerad situation då barnen lekte ”krigslek” och slogs med pinnar blev barnen 

stoppade av förskoleläraren och var tvungna att avsluta leken (Barn lekte med pinnar, dag 3). 

Här finns det ett dilemma som är svårt att lösa och hitta en bra balans mellan barnens 

utveckling och möjliga skadegörelser. Hur kan det lösas på bästa sätt?  I läroplanen läser vi att 

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

aktivitet” (Lpfö98/10, s.6). I litteraturen kan vi hitta flera argumentationer för barnens fria 

lekar eftersom där utvecklas deras fantasi och kreativitet och det är dessutom med dessa fria 

lekar som de bearbetar sina tidiga erfarenheter och upplevelser (Vygotskij, 1995, s.16). Men 

ibland vid våldsamma lekar finns det risken att barnen kan skadas. Om man stoppar leken får 

barnen inte tillräckligt med tid och möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor. Det i 

sin tur kan påverka deras utveckling negativt. Å andra sidan handlar det också om barnens 
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säkerhet och förskolepersonalen ska ”erbjuda en trygg miljö” på de platserna där barnen 

befinner sig. Det verkar därmed rimligt att begränsa våldsamma lekar, i synnerhet då dessa 

kan vara tecken på en osund utveckling hos (i synnerhet) pojkar som påverkas av dåliga 

förebilder. 

När så inte är fallet dock verkar det rimligt att anta att litteraturen samt mina observationer 

bekräftar att den fria leken i naturen ger många fördelar för barnen, inte minst är det mer 

hälsosamt än att sitta inne i en stad. Sammanhållningen mellan barnen förstärks, de lär sig 

agera tillsammans att lösa problem, och de lär sig att respektera miljön mer, kanske i 

synnerhet om andra människors och industrins föroreningar och nedskräpning 

uppmärksammas av lärarna. 

Avslutningsvis kan man säga att barnen skapar olika kontexter till sina leksituationer på de 

varierande platserna med olika miljöer och material där barnens handlingar vävs in i ett 

sammanhang. Denna överföring sker på den mentala planen och med hjälp av motoriken 

hävdar Jensen (2006, s.101). 

Kreativitet 

I sitt arbete visar Grahn (1997, s.11) sin överensstämmelse med Vygotskijs tänkande att 

barnens lekar utgör en kreativ verksamhet som är både nyskapande och fantasifull. Ur denna 

synvinkel kan några barnaktiviteter ses som fantasilekar, uppfinnande lekar eller realistiska 

lekar beroende på deras innehåll. Lekande barn kan se i verkligheten olika ting som 

förekommer från deras fantasivärld, såsom i Djungelpromenad (dag 4), där de såg buskar och 

pinnar som ormar och harar. Det bekräftar den sociokulturella tanken att olika slags naturliga 

föremål skapar en tråd mellan barnens fantasi och verkligheten som i sin tur påverkar deras 

utveckling åt olika håll. 

I sina lekar eller aktiviteter skapar barnen också olika tekniska redskap som gunga, spade, 

yxa som i sin tur kan betraktas som ett bevis på fantasi. Alla dessa redskap har sin praktiska 

betydelse och existerar bara med deras tillhörande rörelser som gör dem levande bara här och 

nu. I skogen finns det mängder av pinnar som inte har någon särskild betydelse men som 

förvandlas till olika redskap med hjälp av barnens fantasi och gestaltning. I mitt arbete 

förekommer några moment som kan bevisa hur barnens fantasi och kreativitet kan förändra 

saker i barnens ögon. En gång spelade barnen musik med pinnar för att de andra barnen skulle 

kunna gissa låten (Aktiviteter vid en stor gammal stam, dag 2) eller en flicka som hittat en 

”trähand” i skogen och sen tittade på dess skugga för att se olika figurer. De aktiviteterna 

involverade flera barn, de blev intresserade av att hitta egna intressanta moment och se på 

saker från olika vinklar (Promenad 1, dag 2).  

Materialet som finns i skogen har i sig ingen statisk betydelse för barnen och det 

återanvändas på olika funktionella sätt beroende på barnens intresse. Aktiviteten Gunga i 

Skogen visar hur situationens och materialets innebörd förändras under lekens gång. Först var 

det pojkar som ville bygga en koja med grenar som redan fanns, när flickor sedan kom dit 

gjorde de en gunga av samma grenar. Denna situation bekräftar tanken om att olika kontexter 

skapas i samma miljö och artefakter ändrar sitt innehåll beroende på situation. 
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Konklusion 

Mina observationer har gjorts på olika platser i naturen där den mobila förskolan hade sin 

verksamhet och med fokus på barnens egna aktiviteter i varierande miljö. I jämförelse med de 

andra studierna som tagits upp, fokuserade jag på barnens interaktion med naturen på olika 

platser. Min studie visar att varierande platser och miljöer ger barnen möjlighet att upptäcka 

olika landskap i naturen som i sin tur påverkar deras lek och skapande. De varierande 

platserna ger barnen en möjlighet att skapa nya erfarenheter av omgivningen samt utveckla 

deras föreställningsförmåga och kreativitet. En besökt plats ses på ett nytt sätt varje gång 

barnen besöker den. Barnen får flera möjligheter att välja sina sysselsättningar i naturen fritt 

och visade intresse av att utforska exempelvis nya platser i sin omgivning eller förändrade 

miljöer på samma plats. Naturen stimulerar deras skapande både i teknisk och också i estetisk 

inriktning. Årstiderna, vädret och samhället förändrar platserna året runt och detta påverkar 

barnens aktivitetsskapande på ett positivt sätt genom att bjuda mer varierat material för deras 

aktiviteter som är fulla av glädje, rörelse och interaktion mellan sig själva och naturen. Jag 

skulle rekommendera till varje förskola att ge barnen möjlighet att vistas i naturen så mycket 

som möjligt. Det berikar barnens utveckling och kunskap om världen. Enligt Vygotskij (1995, 

s.15), beror barnens kreativitets- och fantasiutveckling på kombination av deras tidiga 

erfarenheter, upplevelser och kunskaper, som jag har tidigare noterat. Jag kom också fram till 

att materialet som finns i naturen ses som redskap i barnens aktiviteter, det förvandlas till 

olika föremål med hjälp av barnens fantasi. De redskap som har varierande funktionellt 

innehåll anses som artefakter.  Barnen gör dem med egna händer, med vars hjälp skapas olika 

kontexter i olika miljö. Ett vidare forskningsområde skulle kunna vara att undersöka och 

jämföra verksamheten på mobila avdelningen med den stationära förskolan för att se 

skillnader och likheter i de pedagogiska verksamheterna. Avslutningsvis vill jag citera 

Vygotskij (1995, s.14) ”kreativ aktivitet, som grundar sig på vår hjärnas kombinatoriska 

förmåga, kallas inom psykologin för föreställning eller fantasi. […] fantasin är grunden för 

varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 

vetenskapliga och tekniska skapandet.” 
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Bilaga 1 

Observationsschema 

Datum/ 

antal 

barn/tid 

         Plats                     Aktiviteter 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till föräldrar 

Hej alla föräldrar. Jag heter Oksana Babiy. Detta är min sista termin vid Uppsala universitet 

och därför ska jag skriva ett examensarbete som handlar om mobila förskolan och vilka 

möjligheter kan den ge till barnens lekande och utveckling. Jag tänker observera barnen i 

deras ute aktiviteter. Observationerna ska vara anonyma, barnens riktiga namn ska inte 

användas i dokumentationen. Därför ber jag är att fylla i nedanstående bekräftelse. 

 

Jag godkänner att mitt barn ska vara med på observationerna. 

 

Datum 

Underskrift 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till biträdande förskolechefer 

Hej! 

Jag heter Oksana Babiy. Jag är studerande i Uppsala universitet, detta är min sista termin och 

jag skriver mitt examensarbete om utomhuspedagogik i mobila förskolan därför vänder jag 

mig till er med frågan om jag skulle besöka er förskola och observera hur utomhusaktiviteter 

genomförs i förskolans verksamhet. Jag vill titta om det finns någon skillnad och likhet 

rörande aktivitetstyper som genomförs i mobila verksamheter (i buss verksamhet) och i 

basförskola utifrån utomhuspedagogiskt perspektiv.  

I mitt arbete tänker jag observera barnens aktiviteter som t.ex. organiserade lekar och frilekar 

som drivs i pedagogisk verksamhet i en mobil förskola med fokus på platsperspektiv, hur 

olika utomhusmiljö påverkar barnens lekande och lärande.  För att genomföra detta behöver 

jag kanske följa med bussen några dagar samt delta i vanliga utevistelser på basförskolan. Jag 

kan följa förskolans bus med min bil om det inte finns en ledig plats i. 

Naturligtvis ska jag meddela om detta föräldrar och fråga om tillstånd för att observera deras 

barn och jag garanterar anonymitet till alla deltagarna i hela studien och efter den. Det är 

förstås frivilligt att delta. 

 Jag kommer att ringa om ett par dagar för att höra om ni vill delta och jag berättar gärna mera 

om undersökningen. Detta examensarbete ska publiceras i början av juni. Arbetet görs under 

handledning. Om Ni är intresserad, skickar jag gärna ett ex. till Er när det är klar, eller ett mejl 

med länk till den elektroniska publiceringen. 

Uppsala 2013-04-03 

 

Vänligen, 

Oksana Babiy 

Tel.:  

Mail:  

Handledare: XXX 
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Bilaga 4 

Observationer 

Dag 1 

En Skogsglänta, 16 barn 09.30 – 11.00.   

Stor gran 

När barnen fick leka fritt splittrades de omedelbart upp i flera grupper. De startade snabbt sina 

aktiviteter. En grupp barn, fyra stycken, klättrade upp på en stor gran. Sen kom det fler och 

fler barn och de blev till slut åtta stycken. En pojke sa till de andra: 

 Detta är en gåkana (analog till rutschkana), man håller så här (visar med händer) och går. 

Efter en stund hade barnen istället övergått till att granen var en raket och att de satt inne i 

raketen. 

… 

Två pojkar ville göra en koja under den stora granen. De tog en trädstam som låg bredvid 

granen och bar den till granen men den var tung och de lade istället stammen på marken. Efter 

en stund kom två flickor på samma ide; att bygga en koja. Situationen upprepades och 

stammen låg på återigen på marken. De började klättra på granen istället: 

O, ska vi leka med stocken? Jag kommer och visar dig.  

… 

Två pojkar kom tillbaka till granen 

Kom, vi ska leka hissen. Här är min hiss. P står det på grenarna i den stora granen, här är min 

telefon och jag ska prata med dig.  

Han tog en pinne och tog den till örat och pratade. 

 

Gunga 

Tre pojkar gick och tog en trädstam. 

De bestämde sig för att bära och lägga den ovanpå en annan stor trädstam som låg på marken 

och därmed göra en gunga. En pojke satte sig på den ena sidan av trädstammen medan en 

annan pojke gick iväg för att samla stenar. Han lade dem på den andra sidan av trädstammen. 

Pojken som satt uppe på stammen tryckte ner stammen för att komma ner men stammen rörde 

sig inte. Jag frågade dem vad de gjorde. Pojken som satt på stammen sa att de vägde honom 

och stammen blev istället till en våg i den situationen. 

…. 

”Gungan” blev ledig. Då kom två barn för att gunga men de lyckades inte, då började de leka 

”jag ramlar!” istället. De klättrade upp på grenen och rullade ner. De skrattade vilket ledde till 

att flera barn kom och satt sig på båda sidor av gungan. De gungade inte, de bara satt på 

stammen. Barnen diskuterade vad de skulle göra för att gungan skulle fungera och de satte sig 

alla på grenen, men det blev inga förändringar. På den ena sidan började barnen hoppa och 

skrika galopp, galopp. De imiterade hur man rider på hästar.  

Upptäckare 1 
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En grupp av barn gick och lyfte på stenar och tittade efter vad som fanns under dem. De 

tittade på varandra och log när de hittade små insekter som myror, skalbaggar eller 

nyckelpigor. För att kunna gräva och titta efter lite mera använde de sig av pinnar som spadar.  

Vi hittar riktiga myror! 

Flera barn blev involverade i en upptäcksfärd, de gick i små grupper, observerade, grävde. 

Barnen gick på stenarna, hoppade på dem. 

Springleken 

En grupp sprang, en pojke med en stor pinne jagade fem stycken andra barn. Den, som 

jagade, tog en pinne i sin hand, pekade mot de andra barnen han lekte med och sa: ”Puff-puff- 

puff”. De sprang runt över hela gläntan.  

Bygga torn 

En pojke höll på med att bygga ett torn under den stora grannen. Han använde sig av stenar, 

pinnar, bark och mossa i sitt arbete, ibland kom några kompisar och hjälpte till. Han ledde sin 

lek och bestämde vad som skulle samlas sedan. De försökte lägga allt på ett sätt så att tornet 

inte skulle falla ihop. 

Dag 2 

En Skog, 16 barn, 9.45 – 11.00 

Gunga  

Barnen sprang åt olika håll på platsen. En grupp bestående av tre pojkar hittade en stor gren 

ovanpå en annan. De började slå på den med pinnar.  

Vi ska bygga en koja här! 

Efter en stund sprang de iväg. Då kom tre flickor istället till samma plats. En av dem klättrade 

upp på grenen och började gunga. Det gick bra. Då andra två flickorna satte sig också på 

grenen och sedan satt alla tre flickorna på samma gren och gungade.  

Aktiviteter vid en stor gammal stam 

En pojke hittade en lång pinne. Han stod och slog med den på en gammal stubbe. Sedan kom 

två pojkar till och sa att de vill hjälpa honom. Då sa den pojken som slog med pinnen att han 

jobbade och att det var en yxa. Pojkarna tog varsin pinne och de började slå tillsammans. 

Vid den gamla stammen lekte åtta barn. Fyra av dem jobbade med mossa, pinnar och de 

förmultnade delarna av trädet. Barnen pratade sinsemellan om matlagning. De tog bort barken 

och skrapade av allt från träddelarna med sina pinnar. Barnen använde sig av barken till 

tallrikar och hade gräs, löv och mossa som mat. En flicka kom till förskoleläraren med sin 

tallrik och berättade att det var en tårta och bjöd oss att smaka på den. En annan flicka hade 

skrapat mycket förmultnade delar från trädet och började knåda den med fingrarna som en 

deg. 

Fyra barn tog pinnar och skrapade på stammens förmultnade delar för att hitta insekter i 

trädet. De hittade en mask och en tusenfoting. Läraren lade dem i en burk med 

förstorningsglas och alla fick titta på dem. Grävandet i stammen tog lång tid, ända fram till 

lunchen.  

Två flickor tog två bitar trä och slog på dem så att det blev ljud. 

Vi spelar musik, – sa en flicka.  
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De försökte att spela en låt med pinnar och ville att de andra skulle gissa vilken låt det var. 

Ingen kunde gissa vad det var, då fortsatte de istället bara att gå runt och slå med pinnarna – 

”spelade musik”. 

Promenad 1 

En flicka gick runt i skogen, bland träden. Ibland satte hon sig på marken och grävde med en 

pinne. Efter en stund kom hon till mig och berättade att hon hittat ett skelett, dvs. skelettdelar. 

Hon visar upp en pinne som såg ut som en människas axel och en träbit som liknande en 

hand.  

Titta vad har jag hittat! Kan du hjälpa mig att koppla ihop dem? - bad hon mig. 

Jag lyckades att göra det och hon tog träbitarna och lekte med ”sin trähand” tills vi åkte 

tillbaka. På väg till bussen tittade hon på skuggan av ”trähanden” och sin vanliga hand. 

Titta! de ser likadana ut! – ropade hon till alla som hon gick tillsammans med. Då kom en av 

pedagogerna och fotograferade skuggorna.  

Andra flickor som också var med började titta på skuggorna av sina egna pinnar, som de hade 

tagit i skogen. En av flickorna hittade skuggan av en anka, hon vred pinnen åt andra hållet och 

fick se en fjäril. 

Dag 3 

En Skog, 16 barn, 12.30  – 14.00 

Barn lekte med pinnar 

Åtta barn hittade långa pinnar när de befann sig på stället där det fanns några få träd. De 

placerade sig i en ring och började slåss med pinnar mot varandra. De höll pinnar höjda i 

luften ”som ett svärd”, de riktade dem mot varandra och attackerade. De sprang framåt och 

bakåt samtidigt och skrek olika ord som handlade om krig, kamp och död. Leken pågick 

under 15 minuter tills pedagogerna stoppade den. De berättade för barnen att det var en farlig 

lek. 

Efter lunchen återkom barnen till samma plats för att fortsätta leka.  

Gunga 

Två flickor som lekte vid den stora trädstammen hittade ytterligare en lång trädstam och la 

den ovanpå en liten trädstam som befann sig på marken bredvid och började gunga. Flickorna 

satte sig på varsin del av stammen så att den rörde sig. Flickorna gungade och skrattade mot 

varandra. Plötsligt gick en bit av ”gungan”-stammen sönder. Det ledde till mycket skratt. De 

gick upp och flyttade/justerade ”gungan”-stammen så att den fortfarande kunde användas som 

en gunga. Efter en stund gick en bit till av, då lämnade flickorna sin gunga. 

Mamma-pappa-barn 

Tre barn satte sig vid buskarna. De delade upp lekroller mellan sig – en flicka blev mamma, 

en annan flicka blev storasyster och en pojke blev en pappa. Flickan som var mamma ”lagade 

mat” – hon blandade löv, mossa och gräs med en pinne, ”maten” delades upp på stora löv och 

serverades på en stubbe. Hon tog en barkbit och sa att detta var hennes mobiltelefon och hon 

ville prata med pappa. 

Klättra på stenen 

I mitten av en liten glänta i skogen fanns det en stor sten. En flicka A. satt på ett långt avstånd 

från stenen och tittade på den. Efter en stund vände hon sig till en pojke och en flicka som 



37 
 

promenerade i närheten och frågade om de ville tävla och få pris. Om de ville vara med skulle 

de springa fram till stenen och runt stenen fem varv. Barnen sprang dit på en gång. Först 

gjorde de fem varv och stannade. Nästa förslag var att tävla vem som var snabbast att klättra 

upp på stenen. Flickan hittade en avsats i klippan och kom snabbt upp. Pojken tittade på 

henne och gjorde samma sak. Leken tappade fart när flickan A. ville dela ut sin ”trähand” som 

”present”. 

… 

Efter en stund kom två flickor ditt och började klättra på stenen. Snart kom tre flickor till. De 

klättrade upp på stenen och försökte klättra upp på olika sidor av den. Flickan A. var också 

med och försökte klättra på den andra sidan av stenen. Den var ganska hög men tack vare 

sprickan i stenen samt en liten kvist som också växte inne i den gick det lättare att komma upp 

där. Flickan satte en fot i sprickan men den gled och fastnade inte. Hon tog kvisten som växte 

där och försökte dra sig upp, men kunde ändå inte komma upp. En flicka på stenen erbjöd 

henne sin hjälp. Hon ville gå ner och visa hur man kan ta sig upp på stenen, men flickan A. 

fortsatte envist att dra sig upp själv. 

 

Ett Byggland, 16 barn, 9.45  – 11.00 

 

Det var samma skog som dagen innan, men här fanns en plats som kallas för ”Bygglandet” 

eftersom det fanns en mängd pinnar i olika storlek där, de flesta av dem var redan upptagna 

som delar till tre kojor. De kojorna var uppbyggda av barn som varit där tidigare. I mitten av 

platsen fanns en stor sten samt en liggande gammal trädstam. En koja fanns vid ett träd som 

stod lite vid sidan av skogen. Den andra kojan var uppbyggd vid den stora stenen som låg i 

mitten. Den tredje kojan fanns på andra sida av stenen. När vi kom splittrades barnen på 

platsen på en gång upp i olika grupper. 

Hinderbana 

Fyra av barnen gick in i en koja, kröp längs hela väggen i kojans rum, klättrade upp och ner 

på den stora stenen, sprang runt stenen och till den andra kojan. Därefter kom de tillbaka och 

började omedelbart om. De sprang flera varv i samma tempo en efter en. En pojke stannade 

kvar vid kojan. Han klättrade i stället upp och satte sig ovanpå kojan. Han tog en kort pinne 

och började slå på översta delen av kojan. 

Titta, taket gick sönder och det ska jag laga som min pappa. 

Han satt och berättade hur hans pappa reparerat taket i deras hus, sedan fortsatte pojken sitt 

arbete och kröp över hela kojans tak och slog på det med sin hammare. Några pinnar ramlade 

ner men han tog tillbaka dem och lade dem ovanpå taket igen. 

Hitta diamanter 

Tre barn hade hittat en stor och tjock pinne, eller en del av en trädstam, och gick omkring med 

den överallt på platsen. Ett barn bar pinnen, andra följde med. Barnet med pinnen vred den åt 

olika håll nära marken. Resten av barnen gav förslag om vad han skulle kunna gå och titta på. 

De gick tillsammans runt olika träd, stenar och kojor. De blev stoppade av förskolelärarna 

eftersom det var förbjudet att ha stora pinnar i händerna. Då berättade de att de letade efter 

magiska diamanter och den stora pinnen hjälpte dem att hitta diamanter.  

Bygga en koja 
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Två pojkar bestämde sig för att bygga en egen koja. De gick runt i skogen och samlade upp 

lediga pinnar som skulle kunna användas vid byggandet. Pojkarna tog pinnarna till ett träd 

och ställde dem snett mot trädet för att skapa ett utrymme (en triangel form) mellan trädet och 

pinnarna. Pojkarna satte sig inne i kojan för att prova om den var rymlig. När de blev klara 

med sitt arbete stod de vid kojan en stund och andra barn fick komma in och sitta där.  

Affär  

Tre flickor och en pojke lekte affär vi en trädstam som låg på marken. De lade mossa på 

förmultnade trädelar med hjälp av tjocka pinnar. Två flickor tog varsin barkbit och sa att de 

var mobiler och pratade med varandra. De pratade i barkbiten om vilken mat de skulle laga. 

En flicka sa att hon ville göra salta pinnar. Hon gick och samlade tunga korta pinnar och 

stoppade dem i en ”barkväska” (en gammal pinne på ungefär 5 cm i diameter som var tom 

inuti). När ”maten” var klar serverade barnen den på löv som de placerade på en stubbe.  

Fällan 

Sex barn lekte vid och med en tidigare uppbyggd koja. Den bestod av två stenklippor och 

pinnar som låg ovanpå från en klippa till en annan som en bro. Pinnarna låg utan någon 

struktur. Barnen klättrade genom träpinnarna, fastnade i dem på låtsas och bad om hjälp. De 

berättade för en förskolelärare att det var en fälla och att de ville rymma. De lekte tills det var 

dags att komma till bussen. Det varierade vilka som var med i leken, ibland kom det till nya 

barn och lekte en stund. 

Promenad 2 

Två barn gick runt i skogen tillsammans och tittade. En gång ropade de på mig för att jag 

skulle komma och titta. De hade hittat blommor. Det var blåsippor och vitsippor. Vi tittade på 

blommorna tillsammans och luktade på dem för att känna om de hade en egen lukt.  

Dag 4 

Ett Busklandskap, 16 barn, 9.40 – 11. 00 och 12. 00-14.00 

Djungelpromenad 

Fyra pojkar gick runt i buskarna en efter en och berättade att de var i djungeln. De pratade 

med varandra för att bestämma vilken väg de skulle gå. 

Det här är ormen, - sa en pojke och visade på en kvist som låg snett, - vi går på den vägen 

(han pekade ut på en annan väg). 

Jag har hittat en hare, - sa en pojke. 

Barnen fortsatte att vandra genom buskarna för att undersöka vad som kunde finnas där, 

samtidigt som de pratade med varandra. 

Det här är en hare. (ett barn pekade på en sten) 

Kan du springa i lava? (alla barn tittade på geggamoja) 

Ingen vill vara i lava. 

Plötsligt upptäckte de att någon spanade (på låtsas) efter dem så de lade sig på marken och 

började krypa. Efter en stund sprang barnen iväg för att jaga dinosaurier.  

Mamma-pappa-barn 

Tre barn satt på en plats i buskarna och lekte. Mamman blandade geggamoja med en pinne 

(lagade mat), pappan var på jobbet på andra sidan buskarna, den lilla bebisen grät och 
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sparkade med benen. Mamman tog hand om bebisen, hon gav den mat (lite geggamoja som 

låg på ett stort löv) och dricka (en tjock pinne). 

Upptäckare (hitta en myra)2 

Två barn (flickor)satt vid de små trapporna som fanns på samlingsplatsen och letade efter 

myror. De tittade hur myrorna kröp och vilka vägar de valde de att ta sig fram på. En flicka 

lade sin hand bredvid en myra för att den skulle kunna krypa över den men myran tog en 

annan väg istället. Samtidigt som de gjorde sina iakttagelser pratade de med varandra om 

myror. 

Klättra på trädet 

Tre barn klättrade på trädet. De gick på grenar, balanserade utan att hålla i sig någonstans fast 

det var ganska långt avstånd till marken. De uppmuntrade och utmanande varandra att göra 

olika rörelser/övningar stående på grenarna. Barnen gick en efter en, ingen ramlade.  

Rapunzel 

Två flickor lekte på en sten i buskarna, i närheten fanns också två eller tre vattenpölar. Varje 

flicka satt vid sin pöl med varsin pinne i handen.  

Det här är en Rapunzel, - sa en flicka till mig. Hon doppade pinnen i pölen och tog upp pinnen 

med gräs som hängde ner. 

Det här är hennes hår, - fortsatte hon.  

Nu ska Rapunzel gå och bada. Flickan tog sin pinne och gick till en större vattenpöl och 

stoppade den i vattnet.  

Snart kom det fram en annan flicka med mossa i händerna och sa att det var en handduk till 

Rapunzel. 

Bygga torn 

Två flickor satt på samlingsplatsen. De samlade stora och små stenar och byggde ett torn. De 

försökte lägga stenarna i storleksordning. När de saknade stenar, gick det bra att fortsätta 

bygga med trädbark. När de slutade leka kom andra barn och tittade på byggnaden. Barnen 

frågade först vem som gjort tornet, därefter frågade de dem som byggt det om tillstånd att 

bygga vidare. De fick det och började bygga!  

Små aktiviteter 

Ett barn hittade geggamoja och började hoppa över den. Fler och fler barn blev involverade i 

hoppandet. Efter en stund försökte ett barn att glida på en sten för att sedan hoppa över 

geggamojan. Andra barn följde efter honom.  

En pojke kom med en lång pinne och berättade att den var ett metspö och att han fiskade nära 

vattnet. Han visade med rörelser hur han gjorde – han stod och höll pinnen med två händer.  

Ett barn hittade en gren/kvist på en buske som lät. Flera barn ville försöka att spela på den och 

lyssna på ljudet. För att skapa ljudet drog barnen kvisten upp och ner.  

 

 

 

 

 

 

 

 


