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Förord  
Den här C-uppsatsen är skriven av Isabelle Burman och Elin Söderberg. Det här är vårt examensarbete                
som avslutar vår förskollärarutbildning. Det är en lättnat över att vi tagit oss hit men det är också en                   
tomhet som vi känner. Nu är vi redo för att anta vårt uppdrag som förskollärare. 

Under hela arbetet med C-uppsatsen har vi tillsammans reflekterat och arbetat fram studien. Vi har               
delat upp arbetet genom att individuellt skriva olika stycken och sedan tillsammans bearbeta texten              
och reflektera och komma vidare i vår skrivprocess. Det som har varit en stor fördel i vårt samarbete                  
är att vi kompletterar varandra bra och har en förståelse för den andra då vi känner varandra sedan                  
tidigare. Genom att vi har våra egna styrkor har vi lyckats vidareutvecklat våra resonemang som               
bidragit till vår gemensamma skrivprocess. Men det har också bidragit med att vi personligen har               
utvecklas, dels i våra styrkor men också i våra egna svagheter då vi tillsammans har reflekterat över                 
vår text som gjort att vi personligen har utvecklas i våra tankesätt och i vår kommande yrkesroll. 

Vi vill tacka förskolan och pedagogerna men framförallt ett tack till barnen som har deltagit i vår                 
studie, utan er hade det inte varit möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Marcus Sundgren som har                  
varit till stort stöd i våra tankar och förståelse under studiens gång, som bidragit till att vi kommit                  
vidare i vår process. Vi vill tacka för det stöd som våra familjer gett oss då mycket tid har gått åt till                      
detta examensarbete. Sist men inte minst vill vi tacka varandra, för det stöd vi givit varandra och ett                  
bra samarbete under hela processen, tillsammans har vi klarat av det. 

 

 
Tack! 
 

Isabelle Burman & Elin Söderberg   
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Abstrakt  

Syfte med denna kvalitativa fallstudie är att öka kunskapen kring platsens betydelse för barns samspel               
och barns fria lek, med begränsning till förskolans gård. Begreppet affordance används som             
analysverktyg för att synliggöra vilka förutsättningar platsen har, vilket visar sig när barnen har eller               
inte har möjlighet att fortskrida leken utifrån miljön och platsens påverkan. Forskningsfrågorna som             
undersöks i studien är; Vad har platsen för betydelse för barns samspel och för barns fria lek i                  
utomhusmiljö på förskolan? Var möter barnen varandra när de formar sina lekar? Vilka             
förutsättningar finns för barns fria lek och samspel i utomhusmiljön på förskolan? Metoden för att               
undersöka forskningsfrågorna har varit observationer på barn för att få syn på barnens samspel i               
relation till den valda platsen, för en tydligare kunskapsbild har kombinationen med samtal med              
barnen i observationer och efter observationer använts. Våra metodval har bidragit till kunskapen             
kring helheten för platsens betydelse i barns samspel och lek. I denna studie har 12 femåriga barn                 
studerats i utomhusmiljön på en förskola. Vi har kommit fram till att varje plats har olika affordance                 
som i sin tur är individberoende och som leder till barnens val av plats och lek. Miljön och                  
naturmaterialet har olika förutsättningar i form av affordance men väderförhållanden kan ge andra             
samspelsmöjligheter. Förutsättningarna som platserna har, påverkar barns samspel då det skiljer sig            
mellan de fasta lekställningarna och den fria miljön. Vi har sett att den stora lekställningen som ligger                 
i mitten på förskolans gård innebär ett centrum för barns möten och därför skapat en               
samspelsknutpunkt. Den stora lekställningen bildar en mötesplats för barnen som skapar           
förutsättningar för samspel och lek och möten kring den stora lekställningen har bidragit till att               
barnen hittar varandra, startar samspelet och tar leken vidare till en annan plats i den fria miljön. 

Nyckelord: Affordance, Fri lek, Kommunikationsformer, Plats, Samspel, Socimotorik, Utomhusmiljö 
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Inledning 

Under vår utbildningstid och från jobberfarenhet av olika förskoleverksamheter har utemiljön väckt            
ett stort intresse för oss. Genom olika perspektiv från utbildningen har vi uppmärksammat             
variationen av hur stor yta som finns att tillgå, vilka variationer på lekställningar och variation i                
växtligheten (i form av träd, buskar, gräsmatta) som finns på förskolorna. Vidare leder detta till att vi                 
själva har blickat tillbaka till vår uppväxt och barndom, många av våra minnen kommer från lekar                
med våra kompisar utomhus. Vi fick vara själva många gånger och förskolans gård upplevdes vara               
fantastisk genom att gården lockade och gav inspiration till lek. Idag kan vi ställa våra minnen i                 
relation till läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2017), där det står om hur viktig lek är för                  
barns utveckling och lärande, där ett medvetet bruk av leken ska prägla verksamheten. Förskolans              
läroplan beskriver tydligt att i leken sker mycket av barnens utveckling och lärande. “I lekens och det                 
lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt            
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Skolverket, 2017, s.6). Citatet från läroplanen              
väcker för oss många tankar om våra barndomsminnen med dess upplevelser, erfarenheter och             
känslor om leken på förskolans gård. Från uteleken har vi båda många minnen av att klättra i träd och                   
få komma in i fantasins värld. 

Med åren har ett säkerhetsperspektiv tillkommit mycket tydligare. Många av dessa fantasifulla            
konstruktioner av lekställningar togs bort och ersattes i några fall av färdigkonstruerade            
lekställningar. Många forskare är intresserade av miljöns utformning i relation till barnen. Det som              
många forskare tycks vara eniga om är att majoriteten av de kreativa lekarna utformas i den mer fria                  
miljön som inte har dessa fasta lekställningarna eller är en mer organiserad miljö vilket då är en mer                  
förutbestämd plats. Det vill säga i den fria miljön behöver barnen använda sin kreativa förmåga på ett                 
annat sätt då barnen behöver förvandla miljön till lekens innehåll. Åm (1997) resonerar om att barn får                 
förhandla mer och kommunicera mer i den fria miljön för att barnen behöver diskutera med varandra                
för att omvandla föremål och transformeras in i fantasins värld. I den mer organiserade miljön är                
barnen mer medvetna om vilka lekar som leks på den platsen. Lekarna och lekmaterialet är mer                
förutbestämt i den organiserade miljön jämförelsevis med den fria miljön med lekmaterial som inte              
har ett förutbestämt syfte (Eriksson Bergström, 2009). 

Det finns många olika miljöer som barn kommer i kontakt med. På förskolan, i hemmet, i affären är                  
några platser som barn får uppleva. Barnen bildar en egen förståelse kring dessa olika miljöer och                
konstruerar sina lekar. Barn leker på olika ställen men många forskare resonerar kring att lösa               
material uppmuntrar till större kreativitet och utvecklar fantasiförmågan mer än vad fasta            
konstruktioner gör, som förskolans fasta lekställningar och de allmänna lekställningarna. Läser vi i             
barnkonventionen står det att barnen har rätt “..till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt                 
att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (UNICEF artikel 31), här kan tänkas att utemiljön har                  
förutsättningar för barnen att uppleva komplement till hemmet genom utegårdens utformning.           
Många av förskolorna som vi har varit på har haft lekställningar som ser likadana ut. Men att deras                  
gård har haft olika utformningar, dels i storlek men också underlaget som gräs, asfalt och fallskydd i                 
platsgjuten gummi (gummiasfalt). Det i sin tur leder till olika förutsättningar för barnen att utvecklas.               
Nyhus Braute och Bang (1997) menar att barn behöver bli trygga i utemiljön för att kunna upptäcka                 
och studera naturen för att trivas och vara avslappnad utomhus. Grindberg och Lango Jagtqien (2000)               
resonerar liknande men de menar också att barnen behöver vara trygga i sin egen kropp då barnens                 
värld består mycket av rörelser och aktiviteter som ger stimulering för den motoriska utvecklingen.              
Genom att barnen är trygga med sin egen kropp kan de bli mer delaktiga för att utveckla sin sociala                   
gemenskap (Grindberg & Lango Jagtqien, 2000). 

Utomhusmiljön är ett område som har varit och är ett populärt forskningsområde. Det som forskare               
tycks vara enade om är att utomhusmiljöer är positiva i den bemärkelsen att det främjar hälsa och fler                  
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sinnen kopplas på som gör att barnen utvecklas i högre grad. Bland annat resonerar Szczepanski               
(2013) om att utomhusaktiviteter främjar barns hälsa och välbefinnande och bidrar till mer stimulans              
och bidrar till barns utveckling. När barnen får vara ute så stimuleras den motoriska förmågan               
eftersom barnen får ta del av olika underlag i naturen och olika former av rörelse som bidrar till                  
utveckling och lärande (Grindberg & Lango Jagtqien 2000). 

“Barn behöver upplevelser och erfarenheter som ger dem möjlighet att integrera sinnen och rörelser. Då kan de                 
utveckla ett rörelsemönster, en motorik, som fungerar i överensstämmelse med de olika krav och uppgifter som de                 
ställs inför när det gäller att leva och lära” (Grindberg & Lango Jagtqien, 2000, s.58).  

Grindberg och Lango Jagtqien (2000) resonerar i ovanstående citat genom barnens upplevelser och             
erfarenheter skapas förutsättningar för sinnen och rörelser som vidgar barnens kunskapsbas.           
Utomhusaktiviteter är viktiga för barn då det kräver en annan sorts uppmärksamhet, i naturen kan               
det inträffa mer plötsliga saker som kräver vår uppmärksamhet. Vädret kan ändras, marken blir              
annorlunda och fler sinnen stimuleras (Nyhus Braute &  Bang, 1997). 

Utomhusmiljön är ett intressant ämne och av våra erfarenheter och intresse har vårt forskningsområde              
landat i utomhusmiljö med fokus på förskolans gård. Vi tycker det är intressant med fasta               
lekställningarna som har blivit som en självklarhet inom kommunen istället för förskolornas            
egenskapade lekställningar i form av en gammal båt som vi minns det. Däremot finner vi lite                
forskning om platsens betydelse för barnens lekar och barnens samspel. Vi har därför valt att studera                
platsens betydelse i utomhusmiljön. Vi har fokuserat på vilket sätt platsen påverkar barnens samspel              
med avgränsning till förskolans gård, för att studera vad barnen leker och om det är specifika lekar                 
som leks på specifika ställen eller om det är oberoende av platsen.  
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Bakgrund 
Bakgrunden är indelade i två delar. I första delen presenteras tidigare forskning kring vårt fenomen               
för att ge dig som läsare en förståelse om kunskapen som redan finns, för att kunna visa på eventuella                   
likheter och olikheter och forskning har delats in i tre rubriker, Förskolegården- den fysiska miljö och                
platsens olika affordance, Vilka faktorer som påverkar samspelet och Vad som påverkar leken. I andra delen                
definieras centrala begrepp för denna studie, anledningen till att vi har definiera centrala begrepp              
grundar sig i att ge dig som läsare en förförståelse kring dessa begrepp för att sedan i resultatet och                   
diskussionen återkoppla till de centrala begreppen. Definitioner av centrala begrepp är Fria leken, Inre              
och yttre pol, Platsen, Samspel, Sociomotorik. 

Tidigare forskning  

Förskolegården- den fysiska miljön och platsens olika affordance 
Moser och Martinsen (2010) fördjupar sig på utemiljöns storlek och vad fasta material skapar för               
möjligheter till barns samspel. Vidare diskuterar de om den fysiska miljön men platsen i sig har olika                 
möjligheter som kan ses i flera aspekter. Mårtensson (2004) har i sin studie forskat kring utomhuslek                
på förskolegården och har observerat att barn leker på många olika platser och leker också olika. Ytor                 
som är dynamiska är de ytor som är mer öppna lockar till andra lekar än vad de förutbestämda och                   
mindre ytorna gör som lekställningar. Barn hade lättare att inkluderas och samspela med andra barn i                
de dynamiska och öppna ytorna än på de mer bestämda platserna (Mårtensson, 2004). En faktor som                
Mårtensson (2004) tar upp som bidrar till att barn lättare inkluderas i lek och samspel kunde vara att                  
de förutbestämda lekställningarna gav en mer förutbestämd lek än vad de fria ytorna gav. På de fria                 
ytorna var lekarna mer varierande. Däremot resonerar Berkhuizen (2014) i sin studie att många av               
samspelsmöjligheterna gavs i de mer bestämda platserna. Berkhuzien (2014) resonemang skiljer sig            
mot Mårtensson (2004) som menar att de mindre förutbestämda platserna, som är mer dynamiska              
skapar större samspelsmöjligheter. Samspelsmöjligheterna är då inte lika tydliga i de öppna ytorna för              
att det sker mer rörelse och förändringar. En faktor till denna skildring mellan Mårtenssons (2004)               
synsätt skulle kunna vara att Berkhuizen (2014) inte tolkar dessa fria och öppna ytor som platser av                 
samspel då det är en svårighet att avgöra var samspelet är genom att det är mer rörelse och att det                    
förändras.  

På liknande sätt resonerar Eriksson Bergström (2013) om olika miljöer. Miljöer som är mer              
föränderliga är en fördel till barns samspel då barnen behöver förhandla om lekens innehåll än de                
miljöer som är förutbestämda i och med att miljön skapar redan en viss sorts lek (Eriksson Bergström,                 
2013). Mårtensson (2004) resonerar om lekens vidlyftighet som handlar om vad barnen har för              
utrymme till förändring och gränsöverstigande. Naturlig miljö erbjuder större föränderlighet än vad            
en vanlig förskolegård gör. Barns samspel med den fysiska miljön formas av hur barnen ser på miljön,                 
hur barnen använder miljön men också hur känslomässigt engagerade de är i själva samspelet. Miljön               
kan därför ses som en medskapare till barns lek då den är föränderlig (Mårtensson, 2004). Men                
Mårtensson (2004) påpekar att i den naturliga miljön finns det mer möjligheter till föränderlighet som               
ger andra förutsättningar för barns förhandlingar om lekens innehåll och utformning men det kan              
också bli för svårt för barnen att förhandla och komma överens.  

Berg (2014) har i sin avhandling resonerat till att förskollärarna behöver reflektera kring och överväga               
behovet av vilken roll som miljön har i betydelse till barnens mängd av fysiska aktiviteter i förskolan. I                  
studien undersöktes lekställningarnas design och struktur med fokus på barns fysiska aktivitetsnivåer            
i förskolans utomhusmiljö på fyra förskolor i British Columbia i Kanada. Berg (2014) vill genom denna                
omgivning se och bestämma förskolebarnens aktivitetsnivå via observationer. Resultatet från Bergs           
(2014) avhandling visar att 51,6% av observationerna visade på att barnen var engagerad i              
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stillasittande aktiviteter, 29% av barnen var engagerade i en lätt fysisk aktivitet och enbart 20% av                
observationerna visade på att barnen deltog i aktiviteter som kräver mer energi genom fysisk              
rörlighet. I relation till Eriksson Bergström (2013) kan det tänkas även i Bergs (2014) avhandling att                
leken skapas på miljöer där platsen är föränderlig och att det största behovet för barnens kreativa lek                 
är mer stillasittande men att platsen har stor vikt i att behålla lekens kärna. Sandberg och Vuorinen                 
(2008) resonerar om att barn kan använda sig av mötesplatser där de träffas och leker, men att vissa av                   
dessa är hemliga för att gömma sig från de vuxna. Sandberg och Vuorinen (2008) förklarar att barnen                 
kan skapa sådana hemliga platser för att få vara ifred en stund och skapar ett skydd från de vuxna och                    
blir en känsla av oberoende för barnen då de själva får bestämma och bevara sina egna hemligheter.                 
Vistas barnen på hemliga platser uppstår en speciell känsla och skapar lugn för barnen och skogen ses                 
som en plats barn gärna vistas på då skogen kan erbjuda gömställen (Sandberg & Vuorinen, 2008).                
Den fria leken bör ske utan vuxna för att låta barnen få möjligheter att få egna erfarenheter och                  
utvecklas. Vuxnas roll i de fria leken blir då att möjliggöra detta för barnen genom att organisera en                  
kreativ och stimulerande miljö och låta barnen få tid i den fria leken (Tullgren 2004). 

Szczepanski (2013) har i sin studie forskat om platsens betydelse för lärande och undervisning i               
utomhuspedagogiken. Sedan studerades begreppet vidare av Szczepanski och Andersson (2015) som           
vidareutvecklade platsens betydelse. Szczepanski och Anderssons (2015) slutsatser är att platsen har            
en betydande roll för barns lärande och utveckling. Skogen är en viktig plats för lärande då hela                 
kroppen får användas (Szczepanski, 2013). Dels genom olika sinnen men också i rörelser. Genom att               
använda kroppen tar vi till oss kunskap på ett annat sätt då hela kroppen samarbetar, att lära sig                  
något ute kan då kopplas till en verklighetsbild, vilket kan bidra till att det blir lättare att minnas den                   
nya kunskapen (Szczepanski, 2013). Däremot behöver individen olika miljöer och platser för att             
stimulera och utveckla vårt lärande (Szczepanski, 2013). Sandberg och Vuorinen (2008) resonerar om             
att den fysiska miljön har många karaktärer och att det väcker många minnen. Genom att förflytta sig                 
i olika miljöer skapar vi relationer till platsen. Det i sin tur leder till att vi skapar minnen till platsen.                    
Platser som är kända för individen bildar en anknytning för minnen skapas och dessa minnen är ofta                 
kopplade till leksammanhang (Sandberg & Vuorinen, 2008).  

Vidare resonerar Sandberg och Vuorinen (2008) kring att barnen får utveckla olika kompetenser,             
såsom färdigheter och beteende. Samspelet framgår däremot som viktigt mellan dessa miljöer som             
skapar en kallad platsidentitet. Platsidentitet har påverkan från omgivningen för den individen då det              
handlar om känslomässiga upplevelser till platsen, det är inte platsen i sig som har en identitet utan                 
det är individen som ger platsen en identitet. Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver det som               
nostalgiska minnen när vi besöker något ställe som vi växte upp på eller lekte på under barndomen,                 
som förklaras som platsminnen. Platsminnen kommer ifrån specifika händelser och upplevelser som            
vi minns i förhållande till platsen. Platsminnen relateras till våra minnen från vår barndom. Både               
platsidentitet och platsminnen påverkas av hur stort handlingsutrymmet som finns i den miljö som vi               
befinner oss i (Sandberg & Vuorinen, 2008). Handlingsutrymme påverkar möjligheten för barn att             
bearbeta sina upplevelser som sker i lekens form. Det relateras till Knutsdotter Olofssons (2003) syn på                
hur barn minns sina upplevelser som sedan kommer till uttryck i leken, att barn vrider och vänder på                  
upplevelserna tills en förståelse blir tydlig. Knutsdotter Olofsson (2003) fortsätter med att förtydliga             
lekens påverkan för barns sinnesstämning, vilket handlar om att barnet lär sig bemästra sina känslor               
genom att öva, pröva och uttrycka (s.133). Sinnesstämningen påverkas även här beroende på hur stor               
handlingsutrymme som finns i utemiljön på förskolan. 

I studien av Norðdahl och Einarsdóttir (2014) kom det fram att barnen (4-5 år) föredrog att vara ute                  
och att det var lika viktigt att få en fysisk utmaning som att miljön skulle vara säker. Affordance                  
innebar att utforska, skapa kontakt med andra, att miljön är inbjudande för kreativiteten till att skapa                
och bygga egna miljöer och att utemiljön har vackra saker som lockar (Norðdahl & Einarsdóttir, 2014).                

8 
 



 

Affordance handlar om det som verkar meningsfullt från ett barns perspektiv och är inte beroende av                
hur platsen är utformad eller platsens ursprungliga syfte (Norðdahl & Einarsdóttir, 2014). 

Handlingsutrymmet påverkas av vilka föremål som finns att tillgå det ses i relation till Nicholson               
(1971) som skriver i sin artikel angående vikten av lösa material. Det vill säga föremål som inte har                  
något förutbestämt syfte. Nicholso (1971) beskriver att vi människor verkar förstå världen som att bara               
några få människor har den förmågan med kreativitet och att resterande ska anpassa sig till dennes                
förmåga att konstruera miljöer. Han påstår att vissa människor inte känner att de kan få utlopp av                 
kreativiteten. I det fasta lekställningarna får barnen inte lika stort utlopp av sin kreativitet eller               
experimentella förmåga. Miljöer som är av fasta lekställningar är inte anpassade för barns nyfikenhet              
och experimentella förmåga, utan barn behöver få vara med och utforma dessa miljöer för att deras                
kreativa förmåga ska få ta form och plats (Nicholson, 1971). 

Faktorer som påverkar samspelet 

Säljö (2013) resonerar kring att omgivningen kan påverka kommunikationen och samspelet.           
Kommunikation är ett brett begrepp och handlar om verbal och icke verbal kontakt med motparten               
(Säljö, 2013). Svensson (2009) resonerar kring att kommunikation handlar om att dela något med en               
annan det kan vara tankar, önskningar, upplevelser eller känslor och för att kommunikationen ska              
fungera krävs det att personerna samspelar med varandra. Kommunikation behöver inte enbart            
handla om språk utan det finns olika former att kommunicera och samspela på, musik, bild, blickar,                
gester, mimik och kroppssignaler för att nämna några (Svensson, 2009). Berkhuizen (2014) har i sin               
avhandling studerat var barn samspelar på förskolegården och antyder att samspelet påverkas av             
miljön, föremål och den sociala förmåga barnen har. De yngsta barnen har tendenser att samspela               
korta sekvenser och att de generellt samspelar i sandlådan och ställer i relation till att de barnen har                  
blivit inskolade tillsammans med en pedagog i sandlådan. Berkhuizen (2014) lägger stor vikt vid              
pedagogernas närvaro och förklarar att de har en stor roll att ge förutsättningar för barnen att                
samspela med varandra. Berkhuizen (2014) resonerar kring att miljön kan ge fler möjligheter till              
samspel även artefakter såsom föremål/leksaker eller aktiviteter bidrar till fler möjligheter och bättre             
samspel och utvecklar genom att förklara att föremål har en viss roll i barnens samspel då det kan                  
bjuda in och inspirera barnen till gemensam lek. En viktig del som Berkhuizen (2014) nämner är att                 
föremål som beskrivs som artefakter är av stor vikt när det kommer till det rörliga samspelet barn                 
emellan, där barnen förflyttar sig men samspelar tillsammans med andra i sina lekar. Mårtensson              
(2004) resonerar om olika former av samspel utifrån miljön. Miljöer som är mindre förutbestämd får               
barnen delta i hela processen och samspela och kommunicera på ett annat sätt än i fasta och mer                  
förutbestämd miljö. I den mer bestämda miljön kan det bli lättare till samspel och anordning av lek då                  
miljön visar en tydlig funktion (Mårtensson, 2004).  

Förskolans miljöer är planerade utifrån pedagogerna, både den mer bestämda miljön men även den              
fria miljön är influerade av pedagogerna (Wood, 2014). Miljöns utformning kan ställas i relation till               
makt utifrån ett vuxenperspektiv. Makt är när någon har störst kunskap och erfarenhet i det               
sammanhang som personen besitter, det kan även innebära materiella ting i form av leksaker eller               
andra material som ger en hög status i leken hos barnen (Eriksson & Markström, 2010). Arnér och                 
Tellgren (2006) skriver om vuxnas syn på barn, om modellmakt som uppstår när ett vuxenperspektiv               
får eller tar sig makt över barnets perspektiv. Den vuxnes perspektiv blir då det dominerande               
perspektivet men det kan även sättas i relation mellan barn. För att modellmakt ska visa sig behövs det                  
att barnet blir underordnad det andra barnets perspektiv och ser då enbart det andra barnets               
perspektiv som ett mer värde och enda giltiga perspektivet (Arnér & Tellgren, 2006). Åm (1997)               
resonerar om maktspel och menar att det kommer i uttryck i barnens lek. I fantasileken kan barn                 
pendla mellan maktspel och djup lek, lekens betydelse är påverkade av dessa två zoner som kan                
synliggöras när barnen förhandlar om lekens utformning, innehåll och deras karaktärer (Åm 1997).             
Makt kan ses i form av den roll som barn intar i leken och hur den kan förändras genom situationen i                     
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en barngrupp. Eriksson och Markström (2010) beskriver att själva rollen barn får i barngruppen är               
något som tilldelas en specifik individ, rollen ges utifrån en eller flera aspekter för individen i form av                  
status, kön, normer, etnicitet, kunskaper och erfarenheter. I en roll finns förväntningar från individen              
själv och från andra (Eriksson & Markström, 2010). Makt kan då komma i uttryck i den sociala                 
kontakten mellan barnen. I samspelet möter barnen varandra där maktspel och djuplek är som två               
olika sidor, en sida att sträva efter makten och en sida till lusten att leka (Åm, 1997). 

Sociomotorik handlar om den sociala kontakten, samspelet med andra tillsammans med den fysiska             
aktiviteten. Genom att barnen leker och är aktiva tillsammans, bidrar det till sociomotorisk utveckling              
(Stenberg, 2007). Begreppet motorik är ett brett begrepp men motorik innebär någon form av rörelser               
(Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2014). Rörelse har stor betydelse för barnets hela utveckling             
(Stenberg, 2007). Det framstår som ett faktum att förståelse kring den motoriska utveckling har              
betydelse om vi ser utifrån Sigmundssons och Vorland Pedersens (2004) diskussioner. Sigmundsson            
och Vorland Pedersen (2014) resonerar kring att det är stor fördel om pedagoger på förskolorna har                
kunskap om motorisk utveckling för att kunna stötta barnen i denna utveckling. Den motoriska              
utvecklingen handlar om våra rörelse och att det finns motoriska milstolpar som att åla, krypa, gå och                 
springa. Det i sin tur leder tillbaka till vikten av kunskap om motorik för att veta hur vi ska stimulera                    
barnen i deras utveckling (Sigmundssons & Vorland Pedersens, 2004). Däremot påpekar Sigmunsson            
och Vorland Pederssen (2004) att det framkommer mer aktiviteter inomhus som stimulerar barns             
finmotorik där författarna här menar på fingerfärg och att bygga med klossar. Det framkom att               
aktiviteter som att pröva klättra i klätterställningen med tillgång till stöd inte sker i lika stor                
utsträckning. Knutsdotter Olofsson (2003) lägger stor vikt på att genom lek kan barnen utmana sig               
själva mer än i en ledd aktivitet av vuxna, med det menar hon på att barnen får “...kraft inifrån sig                    
själv-inte utifrån någon annan” vilket gör att motoriken i form av balans, koordination och              
kroppskontroll kan utmanas och erövras under en längre tid länge om leken inte avbryts. Brodin och                
Lindstrand (2008) resonerar om att lekställningar kan ses som en fri miljö för social utveckling där                
viktig kommunikation sker mellan barnen. Barn lär sig att utveckla sin sociala förmåga och sin               
empatiska känsla då det kommer till att bevara vänskapsrelationer. Sommer (2003) resonerar om             
samvarokompetens som handlar om att kunna förmedla sin egen åsikt men utifrån ett             
hänsynsperspektiv till motparten och hänsynsperspektivet innebär att kunna sätta sig in i andras             
perspektiv och samtidigt kunna framhäva sig själv. Samvarokompetens är en kombination av att vara              
socialt uppmärksam och att själv kunna påverka de sociala situationerna som uppstår (Sommer, 2003). 
Sommers (2013) resonemang leder till Svensson (2009) som beskriver att genom kommunikation och             
samspel med varandra stärks gruppen och den egna identitet. 

Vad som påverkar leken 
Stenberg (2007) påstår att leken är det som är den vanligaste aktiviteten för barn. Leken är viktigt för                  
barnets utveckling och inlärningsförmåga. Leken innehåller naturliga rörelser som bidrar till hela            
barnets utveckling. Barnets inre föreställningar är det som styr och ger mening till allt i leken                
(Stenberg, 2007). Knutsdotter Olofsson (2003) sammanfattar lek till ett “som om”, vilket avser att det               
som sker i leken är ett obestämt material och ständigt förändras genom barnets inre föreställningar.               
Barn som är inne i leken liknas sinnesstämningen som en form av lätt hypnotisk trans menar                
Knutsdotter Olofsson (2003), och att vara i ett förändrat medvetandetillstånd skulle kunna tänkas             
medföra en positiv effekt för hälsan. Hon fortsätter förklara att lek “... är motsats till krav på prestation-                  
men leder till kompetens”(s.26). Lekdeltagarnas erfarenheter kring de sociala lekreglerna påverkar hur            
inlevelsefull leken blir, har barnen samförstånd, ömsesidighet och turtagande ökar möjligheterna att            
samspelet i leken fortskrider (Knutsdotter Olofsson, 2003). Förutsättningar för att den inre leken som              
låtsaslek beror på tid, ostördhet och att inte det självmedvetande distraheras av prestationsångest.             
Knutsdotter Olofsson (2003) anser att fungerar förutsättningarna, leder det till att barn kan prestera              
mer under leken. 
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Tullgren (2004) har i sin avhandling kommit fram till tre olika slags kategorier på lekar. Första                
kategorin är de fridstörande lekarna, som handlar om figurer i lekarna inte är lämpliga eller att det inte                  
finns någon förståelse kring dessa figurer. Fridstörande lekarna kan även handla om att det blir en för                 
hög volym i leken, som kan ske i rollekar där barnen leker monster eller drake och där volymen blir                   
för hög på grund av att barnen lever sig in i karaktärerna och kan då störa andra barn i deras lekar.                     
Den andra kategorin är de olagliga lekarna, som handlar om när barnen leker figurer eller rollekar som                 
är olämpliga och att det sker “dåliga” handlingar. Lekar i denna kategorin kan missleda verkligheten               
när barnen leker att de är karaktärer som utför dumma saker eller använder olämpligt språk. Den sista                 
kategorin är det nyttiga lekarna. Det är lekarna som är mer givande och nyttigt för barnen och som                  
pedagoger försöker vägleda barnen till. Ett sådant exempel är familjeleken som är en kronjuvel då               
barnen får en mer verklighetsbild (Tullgren, 2004). 

I leken behöver barnen förhandla med varandra för att tillsammans forma lekens handling. Leken har               
därför olika utvecklingsskeden (Åm, 1993). I lekens början skapas överenskommelser över strukturen i             
leken. Barnen behöver tillsammans komma på en historia och är därför deras egna manusförfattare              
och regissörer till deras lek. Barnen förhandlar om lekens innehåll, att göra egna regler, och resonerar                
kring lekens utformning. Därför har barnen väldigt nära till verkligheten då situationen är mer öppen               
och är början till en lek. Barnen kan växla mellan att var nära verkligheten och till att vara i en mer                     
fantasivärld. Det finns som öppna slussar mellan dessa två utvecklingsskeden (Åm, 1993). Det krävs              
en historia i leken som barnen hittar på och att barnen använder sin fantasi i både miljön och i lekens                    
innehåll. Det är när barnen har kommit längre i deras tankar och börjar transformera världen, då                
skapas potential att förflytta sig in i fantasivärlden, lekens värld. Fantasivärlden har den mer djupa               
leken där barnen kan glömma tid och rum och de är inte lika påverkade av resten av världen. I den                    
djupa leken är barnen fokuserade på leken och glömmer sig själva för en stund och rycks med i lekens                   
innehåll (Åm, 1993). Eriksson Bergström (2013) beskriver dessa två zoner i leken som en yttre och inre                 
pol som barnens lek kan växla mellan under lekens gång. I den yttre polen är leken nära verkligheten                  
och barnen behöver förhandla om lekens innehåll, miljön och karaktärer. När barnen har kommit              
längre i sina förhandlingar och börja komma överens, kan de börjar transformera föremål och miljöer               
till lekens innehåll och leken befinner sig då i den inre polen. Åm (1993) resonerar kring den inre pol                   
och utvecklar att barnen kan glömma bort omgivningen, då barnen är uppslukade av leken. Barnen               
kan dessutom växla mellan dessa poler då förändringar sker och de behöver förhandla igen eller               
transformera mer föremål. “Lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå världen.                    
Lek leder till gott kamratskap. Lek leder till utveckling på alla områden, som vi inte ens kan tänka                  
ut”(Knutsdotter Olofsson, 2003, s.137). Sinnesstämningen som barnen har när de är inne i leken är som                
en form av lätt hypnotisk trans. (Eriksson Bergström, 2013; Knutsdotter Olofsson, 2003; Åm, 1993). 

Liknande beskriver Sandberg och Vuorinen (2008) om flow. Där förklarar författarna att personen är              
helt fokuserad och fängslad av aktiviteten, vilket kan vara en lek eller en annan händelse. Sandberg                
och Vuorinen (2008) synsätt skulle kunna tänkas att i leken blir barnen fängslade av den fantasivärld                
som de har och resterande är oväsentligt och är inget som påverkar barnen. Omgivningen kring leken                
transformeras efter hur de inre föreställningarna barnet har bestämt hur leken skall tolkas. Bevaras              
harmonin kan leken utvecklas och fortskrida men för att det ens ska vara möjligt måste barnet känna                 
sig trygg. Däremot finns det fler störmoment än omgivningen som översitteri, maktkamp och             
ojämlikheter vilket påverkar harmonin (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

“I en lek med flera barn dyker det ideligen upp problem som måste lösas och konflikter som måste redas ut om leken                      
ska gå vidare. De vet vad kamraten tycker är roligt och vad hon är rädd för. Man kommer varandra nära när man                      
delar fantasier. Ofta får någon stiga åt sidan fast han helst vill bestämma själv. En annan väg är kompromissens.                   
För att leken ska gå vidare tvingas barnen finna lösningar på lekplanet, på samarbetsplanet och på det tekniska                  
planet. (Knutsdotter Olofsson, 2009,s.85). 

Knutsdotter Olofsson (2003) resonerar om att det kan uppstå konkurrens om maktpositioner, då             
lusten att vilja bestämma kan bli för stor och det handlar om olika förhandlingar i lekens utformning,                 
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innehåll, karaktärer och lekens miljö. Det krävs samförstånd, ömsesidighet och turtagning för att leken              
ska fortsätta. Barnen behöver vara överens om lekens förhandlingar för att leken ska kunna nå den                
inre polen. I leken kan maktspel och bråk ske och då påverkas lekens harmoni. “Att leka är en konst. Att                    
leka tillsammans med andra barn är en ännu större konst” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.86). Maktspel kan                
bidra till att leken inte når inre polen utan hamnar i den yttre polen (Knutsdotter Olofsson, 2003).  
 
Wood (2014) redogör i sin studie att den fria leken influeras av pedagogerna. Pedagoger påverkar den                
fria leken då utemiljön ofta utformas av pedagoger samt att pedagogerna bevakar barnen i sin lek.                
Den fria leken påverkas också av också av tid, regler, plats och styrdokument men även hur                
pedagogerna ser på barnen och förhåller sig till vårdnadshavarens krav (Wood, 2014). Eriksson             
Bergström (2013) resonerar liknande över pedagogens påverkan i barns lek. Lekmiljöer som är             
utformade av pedagoger påverkar barns lekar och gör att lekarna blir förutbestämda. Genom att visa               
vilka erbjudande som finns styr barnens lekar till den förbestämda miljön. Det kan vara en nackdel då                 
barnen inte får förhandla med varandra om innehållet i lekarna för miljön visar redan vad som                
förväntas av barnen. Det kan då vara till fördel att barn får vistas i en ostrukturerad miljö, då får                   
barnen förhandla med varandra om leken och lekens innehåll och då samspela med             
varandra(Eriksson Bergström, 2013). 
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Definition av centrala begrepp 

Fria leken 
Fri lek kan förstås som ett sätt att planera in garanterad tid för barnen att utforska och vara kreativa.                   
Den fria leken bör ske utan vuxna för att låta barnen få möjligheter att få egna erfarenheter och                  
utvecklas. Vuxnas roll i de fria leken blir då att möjliggöra detta för barnen genom att organisera en                  
kreativ och stimulerande miljö och låta barnen få tid i den fria leken (Tullgren 2004). Begreppet fri lek                  
benämns i studien som syftar då till leken där barnen själva är de som skapar lekarna. 

Inre och yttre pol 
I leken kan barnen växla från att vara nära verkligheten och till en mer fantasivärld, då öppna slussar                  
finns mellan dessa två utvecklingsskeden (Eriksson Bergström, 2013, Åm, 1993). Begreppen inre och             
yttre pol används i studien och syftar till dessa två utvecklingsskeden.  

Platsen 
Ordet plats kan bestå av olika innebörder och inriktningar. Begreppet plats och platser benämns i               
studien och syftar till barnens platsval på förskolans gård. Användningen av begreppet plats ligger              
som grund från Sandberg och Vuorinens (2008) resonemang om att barn kan använda sig av               
mötesplatser där de träffas och leker. Barnen kan skapa hemliga platser för att få vara ifred en stund                  
och gömma sig från de vuxna. Dessa hemliga platser skapar ett skydd från de vuxna och är för barnen                   
en känsla av oberoende då de själva får bestämma och bevara sina egna hemligheter (Sandberg &                
Vuorinen, 2008). 

Begreppet plats benämns i studien som syftar till förskolans gård, vilka olika ställen som finns och                
relaterar till platsbegreppet. Platsen ses som en trygghet och är inte beroende av leken, däremot har                
barnen tillsammans med leken en personlig identitet med platsen. Platsen i sig kan ha olika               
förhållningsregler och barn/människor behöver olika miljöer för att utvecklas. 

Samspel 
Enligt Nationalencyklopedin, NE (2018) förklaras begreppet samspel som något som sker ömsesidigt            
tillsammans med någon. Däremot begreppet kommunikation handlar enligt Nationalencyklopedin         
(2018), om att dela eller överföra information men även ett ömsesidigt utbyte och att göra något                
tillsammans. Begreppet samspel hör ihop med begreppet kommunikation. Begreppet samspel          
benämns i studien och syftar till att barnen tar kontakt med varandra genom någon form av                
kommunikation, både det verbala språket och icke verbala språket. Begreppet rörligt samspel            
benämns i studien och syftar till när barnen samspelar på olika platser i leken.  

Sociomotorik 
Begreppet sociomotorik används i studien utifrån Stenbergs (2007) definiering. Sociomotorik handlar           
om den sociala kontakten, samspelet med andra tillsammans med den fysiska aktiviteten eller leken              
kombinationen bidrar till barns sociomotoriska utveckling (Stenberg, 2007). 
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Syfte 

Vårt syfte med studien är att öka kunskapen kring platsens betydelse för barns samspel och barns fria                 
lek,  med begränsning till förskolans gård. 

Frågeställningar 

 
1. Vad har platsen för betydelse för barns samspel och för barns fria lek i utomhusmiljö på                

förskolan? 
2. Var möter barnen varandra när de formar sina lekar? 
3. Vilka förutsättningar finns för barns fria lek och samspel i utomhusmiljön på förskolan? 
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Metod  
Metoden inleds med en ansats, där vi kort presenterar vårt metodval och analysverktyg. Sedan              
resoneras studiens urval, datainsamlingsmetod, genomförande, analysverktyg-affordance,      
forskningsetiska övervägande och avslutas med metoddiskussion. 

Ansats 
Denna studie är en kvalitativ fallstudie, där syftet är att öka kunskapen kring platsens betydelse för                
barns samspel och barns fria lek. Kvalitativ forskning handlar om människans olika uppfattningar och              
förståelse kring verkligheten. Människor uppfattar och förstår på olika sätt vilket gör att verkligheten              
ser olika ut och förändras genom människors samspel (Merriam, 2009). Metodvalet i denna studie har               
varit observationer på barn för att få syn på barnens samspel i relation till den valda platsen, samtal                  
med barnen i observationer och efter observationer har varit ett kompletterande metodval för att              
förstå helheten i barnens platsval och därigenom platsens betydelse. Merriam (2009) beskriver att             
kvalitativ forskning inte är inriktad på resultatet eller produkten utan mer fokus på processen som               
sker. Vi har använt oss av begreppet affordance för att få syn på vad platsen erbjuder men också hur                   
barnen betraktar platsens affordance, för att förstå om platsens betydelse för barnens samspel och              
barnens fria lek. 

Urval 
Våra val grundar sig i ett målinriktat urval och från ett bekvämlighetsurval. Ett målinriktat urval               
innebär att forskare har en tro och förhoppning att synliggöra något för att förståelse och ökad                
kännedom om den upptäckten de gjort (Merriam, 2009). Ett bekvämlighetsurval handlar om att             
forskare gör ett aktivt val genom att forska det som är tillgängligt, det kan grunda sig i ett                  
tidsperspektiv, ekonomiskt perspektiv och/eller tillämplighet (Denscombe, 2014). Vi gjorde ett aktivt           
val av förskola då vi har erfarenheter om den förskolans utemiljö och variation av plats. Vi har båda                  
haft våra verksamhetsförlagda utbildning på denna förskola och är därför bekanta med barnen som vi               
tror leder till en trygghet för barnen, vilket är något Lalander (2011) resonerar kring att det är viktigt                  
med trygghet och skapa naturliga situationer när deltagande observationer används som           
forskningsmetod. Vi har gjort en avgränsning till äldre barn, femåringar, i förskolan på tre syskon               
avdelningar för att få en mer konkret observation. Avgränsningen av de äldre barnen är då               
betydelsefull för resultatet då de äldre barnen har vistats längre tid på förskolan och är mer trygga i                  
miljön än de nyinskolade barnen. Nyhus Braute och Bang (1997) resonerar om tryggheten i miljön är                
en viktig förutsättning för lek och lärande, att barn som har varit i utemiljö längre tid är tryggare i den                    
miljön och behöver inte studera den lika mycket som en som är ovan. Vi ställer Nyhus Braute och                  
Bang (1997) resonemang i relation till de nyinskolade barnen på förskolorna. De nyinskolade barnen              
behöver lära känna miljön innan de är trygga, vilket leder till att vårt fokus på det äldsta barnen gör                   
att vi får tydligare observationer och bättre förutsättningarna för att få dialoger i samtalen, då det                
äldre har ett mer utvecklat tal och fler erfarenheter kring förskolegården. Vår begränsning till de               
äldsta barnen har bidragit att vi kunnat närma oss barnens perspektiv på platserna på förskolans gård. 

Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av datan gjordes genom observationer och samtal med barnen. Vi har använt oss av två                
olika sätt av samtal med barnen. Ena sättet var att samtalen gjordes under observationen, där vi gick                 
från att observera till att delta för att bilda en djupare förståelse kring barnens lekar. Andra sättet var                  
mer planerade samtal som gjordes efter observationer där barnen fick möjlighet att visa förskolans              
gård och där fokuset låg på barns perspektiv och berättelser kring val av platser att skapa sina lekar                  
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på, för att utföra dessa olika metoder och samtidigt samla in mycket material har vi valt att göra                  
mallar, en för observationen (se bilaga 1) och en för samtalet (se bilaga 2). 

Fallstudien ligger som grund från syftet för att öka kunskapen om platsens betydelse för barns lek och                 
samspel, genom att använda sig av en fallstudie går flera metoder att kombinera för får en bredare                 
kunskapsbild. Vi valde observationer då vi ansåg att observationer var en bra metod, eftersom              
observationer konkret visar var barns lekar och samspel sker. Den bakomliggande förståelsen kring             
barnens val av plats i utomhusmiljön behövde kompletteras med samtal med barnen. Genom samtal              
med barnen kompletterade vi observationerna och fick ett bredare perspektiv som gav en djupare och               
bättre förståelse än vad enbart observationer hade givit. Vi kunde med samtalen komma närmare              
barnens perspektiv då deras åsikter kom fram i samtalen. Samtalen med barnen och observationerna              
bildar en helhet tillsammans som synliggör platsens betydelse. Lalander (2011) beskriver genom att             
använda deltagande observationer kan sociala miljöer studeras utifrån deltagarnas perspektiv,          
kombinationen av observationer och samtal har bidragit med förutsättningar att komma närmare            
barnens perspektiv i denna studie. Merriam (2009) resonerar kring att deltagande observationer är av              
stor vikt i en fallstudie framförallt då den kombineras med intervjuer eller samtal då observationerna               
ger en förförståelse. Merriam (2009) resonerar kring att observationer är en bra metod då det kommer                
till att få en förståelse kring människors beteende eller när det är ett forskningsområde som är svårt att                  
diskutera om. Eftersom vi kombinerar observationer och samtal så har vi fått syn på barnens samspel                
och val av plats i observationerna och en tydligare bild genom samtalen med barnen. Vi har valt att                  
samtala med barnen i anslutning till observation för att barnen får möjlighet att beskriva och visa på                 
ett naturligt sätt på deras förskolegård istället för en intervju.  

Genomförande 
Vårt första steg var att kontakta förskolechefen till förskolan vi ville besöka, som vi båda har varit i                  
kontakt med genom vår verksamhetsförlagda utbildning och berättade vårt syfte med studien, via             
telefonkontakt. När vi fick godkännande av chefen tog vi kontakt med varje avdelning, tre av fem                
avdelningar som är syskonavdelningar. Vi skickade mejl till en pedagog på varje avdelning de tre               
avdelningar som vi hade fått godkännande av förskolechefen, för att även söka godkännande av              
personalen (se bilaga 3) och stämma överens med tider. Personalen fick tillsammans med missivet en               
bifogad samtyckesblankett (se bilaga 4). Pedagogerna delade ut 16 samtyckesblanketter till           
vårdnadshavare för de äldsta barnen (femåringarna) på dessa tre avdelningarna. Samtyckesblanketten           
gav vårdnadshavare information om vår studie och fick godkänna eller neka till barnets deltagande.              
På samtyckesblanketter stod ett slutdatum angivet när blanketterna skulle tillbaka till respektive            
avdelning, för att vi skulle kunna påbörja våra observationer och samtal.  

Nästa steg var att boka in dagar när vi skulle genomföra våra observationer och samtal. Vi bokade in                  
fyra eftermiddagar för att informera pedagogerna och vårdnadshavare, då våra tidigare erfarenheter            
från verksamhetsförlagda utbildning visar att syskonavdelningarna går ut på eftermiddagarna. Det i            
sin tur gav pedagogerna förutsättningar att organisera och öka möjligheten åt oss att genomföra våra               
observationer och samtal i förskolan utomhusmiljön. Dagen efter slutdatumet på          
samtyckesblanketterna, gick vi till förskolan för att samla in blanketterna, 16 samtyckesblanketter var             
utgångspunkten och fick tillbaka sju stycken skriftliga godkännande. Under första observationsdagen           
när vi observerade sju barn, upplevdes vara för få barn att observera i och med att en av dessa tre                    
avdelningar inte hade några inlämnade samtyckesblanketter. Nästa steg blev då att pedagogerna            
frivilligt tog kontakt med vårdnadshavarna på den avdelningen där det visade sig att             
vårdnadshavarna glömt att lämna in samtyckesblanketterna, det resulterade i fem stycken muntliga            
godkännande som gav 12 barn att observera och samtala med, vilket ökade studiens trovärdighet.  

Vi valde att observera tillsammans för att få flera perspektiv och uppsyn på hela observationerna.               
Anteckningar har gjorts utifrån en mall som vi båda har använt oss av och som vi sedan har renskrivit                   
efter avslutad observation. Observationsmallen som vi använde hade kolumner för datum, plats, tid,             
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antal barn och aktivitet. I mallen antecknades händelseförloppet i observationerna och hur lång tid              
aktiviteten pågick, samt att tiden noterades i minuter när barnen växlade mellan inre pol och yttre                
pol under lekens gång. 

Observationerna har vi genomfört tillsammans, vilket ha bidragit till ett bredare perspektiv och olika              
synvinklar på observationer. Yin (2006) stärker att det är en fördel med att vara flera observatörer.                
Steget efter varje observation och samtal var att i anslutning till dem gemensamt reflektera över               
händelseförloppet och anteckningarna, för att sedan renskriva varje observation eller samtal.           
Anledningen till att vi reflekterade tillsammans och renskrev i anslutning, var att få fram mer detaljer                
från observationerna och samtal vi haft. Merriam (2009) beskriver att genom att reflektera och              
analysera efter varje observation eller intervju sker nya insikter som kan användas vid nästa tillfälle.               
Dessa reflektioner och insikter bör antecknas och sedan användas i analysarbetet. Mallarna gjorde det              
enklare under tiden vi observerade för att snabbt kunna skriva ner stödord eller kortare meningar. En                
redigering gjordes i mallarna för att kunna få plats med mer innehåll såsom vad barnen sade eller mer                  
utförliga beskrivningar. Det i sin tur gjorde det lättare när vi renskrev för att vi kunde minnas mer av                   
observationerna. 

Analysen började vi med parallellt med insamlingen av materialet då vi reflekterade och renskrev. Vi               
delade upp dessa fyra inbokade eftermiddagar på två veckor, två eftermiddagar per vecka, det bidrog               
till att vi kunde påbörja vår analys och se samband. En anledning till att vi började vår analysprocess                  
var att vi löpande fick in muntliga samtycken och efter våra reflektioner från varje observation och                
samtal, började mönster att visa sig. Ytterligare en anledning till att analyseringen var löpande med               
insamlingsmaterialet, relateras till det Merriam (2009) belyser om, att den empiriska insamlingen bör             
ske parallellt med analysen för att på ett bra och naturligt sätt kunna se när insamlingen kan avlutas,                  
när en mättnad uppstår. Under analysen började vi att sammanfatta och göra tabeller för att snabbt                
kunna gå tillbaka och hitta det vi sökte, för att få en struktur på materialet använde vi oss av                   
fallscheman. Fallscheman bidrog till att fi fick en överblick över innehållet, och det bidrog till en                
struktur i  sorteringen över det övergripande innehållet från observationerna och samtalen. 

Merriam (2009) beskriver att när insamlingen av empirin är avslutad bör den organiseras för att               
analysen ska bli mer effektiv och fallschema är ett bra tillvägagångssätt. Merriam (2009) resonerar              
vidare om att scheman kommer till stor nytta då den bidrar till en mer organiserad och lättsam                 
sammanställning av det empiriska materialet och de reflektioner och minnesanteckningar som gjorts            
parallellt. Utifrån fallscheman från observationer och samtal, kunde vi urskilja begrepp i form av              
likheter och olikheter i platsens betydelse, olika former av samspel, inre och yttre pol, maktspel, fasta                
lekställningar och fria miljö. Begreppen som vi kunde urskilja blev våra kategorier under             
analysarbetet som blev  utgångspunkt i resultatet.  

Totalt genomfördes 21 observationer där vi vid nio tillfällen var delaktiga i samtal med barnen.               
Samtalen med barnen som har skett i anslutning till observationer blev åtta stycken, där barnen fick                
visa platser på förskolegården och tre barn valde att samtala enskilt. Sammanfattningsvis har             
tillfällena fördelats på fyra eftermiddagar i ca två till tre timmar per eftermiddag, avbrott för att                
förflytta oss mellan observationer och samtalen har varierat mellan tre till sex minuter.  

Analysverktyg- affordance  
Affordance handlar om miljön och individen. Begreppet affordance är beroende av relationen mellan             
individen och miljön (Eriksson Bergström, 2013). Begreppet affordance är skapad av Gibson (1979).             
Enligt Gibson (1979) handlar affordance om positiva och negativa handlingserbjudanden som individen            
ser. En viktigt del i affordancebegreppet handlar om att det är individberoende, då det utgår från hur                 
individen betraktar möjligheterna i miljön. Begreppet handlar om själva användandet av en funktion             
som går utanför det förutbestämda syftet till funktionen, det är möjligheterna till andra syften och               
resurser som affordancebegreppet inriktar sig på. Användningen av begreppet går att tydliggöras            

17 
 



 

genom att ställa motsatsen till affordance, som är meningspotential och som då handlar om att               
föremålet används utifrån det förutbestämda syftet (Eriksson Bergström, 2013). Jensen och Harvard            
(2009) använder sig av den försvenskade termen affordans som är en översättning från affordance men               
de menar på att handlingserbjudande, miljöerbjudande och meningserbjudande är andra översättningar.           
“Oberoende av detta är affordans något som påverkas av hur du som individ agerar och uppfattar situationen                 
och av vilka fortsatta möjligheter att agera som du har och får”(Jensen & Harvard, 2009, s.26). Det som                  
Jensen och Harvard (2009) menar kan ses som att affordans har påverkan på barnens möjlighet att                
uttrycka och utföra den tänkta leken i den begränsade utemiljö som finns på förskolan. Barnen som                
deltar i leken kan tolka leken på olika sätt vilket kan påverka affordans genom att den sinnesstämning                 
som uppstår skapar möjligheter eller hinder. Eriksson Bergström (2013) resonerar om att barn kan              
hitta alternativa funktioner i de miljöer som barnen befinner sig i. 

Begreppet affordance används som analysverktyg för oss för att synliggöra när barnen har eller inte har                
möjlighet att fortskrida leken utifrån miljön och platsens påverkan, vilket kan utgör platsens betydelse              
för barns lek och samspel. Affordance benämns som ett begrepp och syftar då till platsens erbjudanden                
och hur barnen betraktar dessa erbjudanden.  

Forskningsetiska överväganden 

Vi har följt våra forksningsetiska överväganden utifrån Vetenskapsrådet (2017), som belyser hur det             
går att hantera det empiriska materialet på ett etiskt sätt. Vi har haft det i åtanke när vi utformade vårt                    
missiv och i vår kontakt med förskolan. Vetenskapsrådet (2017) redogör om informationskravet,            
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Förskolechefen fick ta del av         
information via telefonkontakt, där vi beskrev vår studie att det var till vår självständiga              
examensarbete och pedagogerna fick den informationen via mejl i form av missivet.            
Samtyckesblanketter delades ut till vårdnadshavarna, eftersom vi behövde vårdnadshavares         
godkännande då vi skulle genomföra våra observationer och samtal med barn som är under 15 år.                
Vårdnadshavarna fick i samtyckesblanketterna information om vad studien handlade om, samt deras            
rätt till att neka deltagandet i studien eller avbryta deltagandet under studiens gång. Samtyckeskravet              
tog vi hänsyn till när vi informerade om studien och informerade om valet inte de. Förskolechefen gav                 
samtycke till vår studie och därefter fick vi samtycke av de tre pedagogerna från respektive               
avdelning, samt att vi fick in samtycke från vårdnadshavarna att deras barn fick delta i studien.                
Barnen i studien fick också veta vad vi gjorde, hur vi gjorde och varför, eftersom vi ville ha                  
godkännande även av barnen. Vi förmedlade deras rättigheter när vi berättade för dem att det var                
frivilligt att samtala med oss och att de kunde avsluta samtalet om de inte ville fortsätta, och att                  
barnen skulle få andra namn i studien. Konfidalitetskravet har vi tagit hänsyn till då vi använder                
fiktiva namn på barnen i studien och inte benämner förskolans namn eller kommun. Nyttjandekravet              
handlar om att förklara bearbetning av materialet för studien. Informationen som vi förmedlade till              
förskolechef, pedagoger och vårdnadshavare, handlade om bearbetningen av det insamlade          
materialet från studien, att det enbart skulle användas för denna studies syfte och raderas efter att                
examensarbetet blivit godkänd. 

Metoddiskussion 

Det har varit både fördelar och nackdelar med att vara på en förskola vi redan var bekanta med.                  
Fördelarna var att många av barnen redan kände oss vilket gjorde det naturligt att vi var där och                  
observerade och samtalade med dem. Det var också en nackdel att vi kände barnen för att de gjorde                  
att många av barnen kom fram till oss i tron att vi var pedagoger. Många gånger fick vi göra avbrott i                     
våra observationer på grund av att vi kände barnen. Merriam (2009) resonerar om detta, att det kan                 
vara svårt att skilja på rollen och växla mellan observatör och deltagare. Vi växlade många gånger                
våra roller i situationerna som skulle kunna vara en faktor som påverkar resultatet. Däremot var det                
en fördel att vara två för då kunde en observera medan den andra växlade om till deltagare i                  

18 
 



 

situationen eller några fall som pedagog. Men visserligen kan vi råda över påverkan av situationer där                
vi växlat roller men detta skulle också kunde hända om vi inte hade känt barnen, eftersom vi har                  
erfarenheter och kunskap om förskolläraryrket, kan vi tolkat situationen utifrån våra erfarenheter. Det             
kan bidragit till att vi har i enstaka fall agerat som pedagog. Däremot genom en träning kan en person                   
lära sig att bli mer uppmärksam och lära sig hantera rollen som observatör och deltagare resonerar                
Merriam (2009), det ses i relation till att vi utvecklades efter varje observation. På grund av begränsad                 
möjlighet av tid och inte hade tillgång att genomföra ännu fler observationer, hann vi inte träna denna                 
kompetens att växla i roller i lika stor utsträckning som vi kunde utvecklat om vi hade haft längre tid.                   
Under observationerna och samtalen försökte vi vara objektiva för att barnens perspektiv skulle             
framträda, däremot har vi erfarenheter och kunskap kring barn och förskoleverksamhet, vilket skulle             
kunna påverka hur vi har tolkat situationer. Däremot genom deltagande observationer har vi haft              
möjligheten att fråga barnen över dessa situationer i studien, vilket har bidragit till att vi haft större                 
möjligheter att göra våra tolkningar utifrån ett objektivt perspektiv. 

Merriam (2009) problematiserar att det kan bli svårt att minnas en hel observation med anteckningar               
och att det är av stor vikt att direkt i anslutning till observationen ska renskrivas genom beskrivningar                 
och detaljer. Det är en av anledningarna till att vi valde att observera tillsammans för att få flera                  
perspektiv och överblick på hela observationerna. Däremot skulle ljudupptagning av observationer           
och samtal kunna ha varit en fördel för att få mer detaljer och möjlighet till att lyssna flera gånger,                   
eller att filmat observationerna då vårt tillvägagångssätt var att föra anteckningar via en mall.              
Däremot är det svårt att få godkännande för filmning då det råder fler forskningsetiska övervägande.               
Vi ställer det i relation till våra samtyckesblanketter som var svåra att få tillbaka då många av                 
vårdnadshavarna inte hade fyllt i eller glömt hemma. Tillslut fick vi ta några muntliga              
överenskommelser med de föräldrarna som vi hade möjlighet att träffa. En förbättringsåtgärd hade             
varit att dela ut blanketterna tidigare eller att vårdnadshavare hade haft längre tid på sig, däremot vet                 
vi inte om det hade gjort någon skillnad. Vi hade inte den möjligheten att vänta in fler blanketter på                   
grund av ett tidschema vilket bidrog till muntliga överenskommelse. Vårdnadshavarna fick då ta del              
av informationen på olika sätt. Från ett etiskt perspektiv skulle vi vilja haft ett skriftligt godkännande,                
men tidsperspektivet gjorde att vi fick ta detta beslut. Trovärdigheten för studien ökade då fler               
godkännande på barn lämnades in under tidens gång. Barnen och platsen har varit fokuset, skulle               
studien genomföras igen skulle andra slutsatser kunna dras eller fler slutsatser, då barnen och              
omgivningen förändras. Studien visar på vår tolkning av platsens affordance som en samspelspart med              
barnen i förskolans utemiljö, däremot bidrar resultatet och slutsatserna i denna fallstudie med mer              
kunskap om platsens betydelse för barns samspel och barns fria lek. 

Vi använde oss av samtal med barnen för att komplettera observationerna och komma närmare              
barnens perspektiv då deras åsikter lyftes fram under samtalen. Samtalen med barnen blev naturligt              
då barnen fick visa oss platserna som de gillade respektive inte och vi hade dialoger med barnen.                 
Däremot skulle intervjuer kunnat vara ett annat alternativ med mer genomtänkta och fler frågor som               
kanske hade givit mer svar. Det i sin tur kanske hade givit ett bredare perspektiv, för samtalen har                  
många vissa gånger fått ett avbrott för att barnen finner något annat de vill göra eller att barnen skulle                   
börja städa för att gå in. Däremot såg vi att samtalen bidrog till någon form av stolthet hos varje barn,                    
att vi var intresserad av vad barnen gillar och inte och att de fick visa oss dessa platser. Vi fick med                     
samtalen insyn på barns perspektiv som gav oss en bättre insikt på platsens betydelse på               
förskolegården. 

Vid ett av observationstillfällen var det regnigt väder vilket bidrog till en svårighet att föra               
anteckningar och vara observatör eftersom vi använde oss av paraply för att skydda anteckningar. I               
efterhand skulle ljud eller film kunna varit ett bättre metodval, däremot påverkas även teknik av               
väderförhållanden. Kameran skulle blivit blöt eller suddig bild och ljudupptagning hade varit svårt att              
genomföra då många av observationerna var rörliga och barnen bytte plats, Trots att det var dåligt                
väder kunde vi genomföra och sammanfatta observationerna samt att vi direkt efter renskrev hela              

19 
 



 

observationerna för att få med det som hände. I samband med väderförhållande var det väldigt blött                
den dagen och observationstillfället förkortades för att barnen var inte ute lika länge, vilket påverkar               
barnens lek. 

Det som var en förutsättning för detta var att vi tillsammans kunde hjälpa varandra att minnas då vi                  
hade observerat båda två och fått olika perspektiv på många utav observationerna. En annan fördel att                
vara två var när en aktivitet ledde till en annan. Då kunde en av oss stanna vid ena aktiviteten medan                    
den andra följde upp den andra aktiviteten, det bidrog till att vi fick med helheten i våra                 
observationer. Vi utgick från mallar när vi observerade, dock i den första observationen märkte vi att                
det var för liten plats att skriva händelseförloppet på. Därför gjordes en redigering i mallen för att                 
kunna beskriva mer utförligare och minska risken att detaljer glömdes bort, efter denna redigering              
tyckte vi att mallen fungerade bättre som ett hjälpmedel både under observationerna men även efter               
observationerna då vi renskrev dem. Återigen skulle kanske ljudupptagning eller filmer kunna varit             
ett bättre alternativ men för att stärka vårt val av mall genomförde vi detta tillsammans. Tillsammans                
hade vi fyra ögon på observationerna och olika perspektiv vilket gav en större helhetsbild på               
aktiviteten i observationerna. I anslutning till observationerna renskrev vi dem och diskuterade varje             
observation för att få med hela händelseförloppet och alla detaljer. Under vårt analysarbete hade det               
varit en fördel att kunna gå tillbaka till en ljudfil för att lyssna många gånger för att upptäcka detaljer                   
eller situationer som lätt kan försvinna ur minnet eller i anteckningar.  

  

20 
 



 

Resultat 
I denna del presenteras resultatet från våra samtal med barnen och från observationerna. I resultatet               
används exempel från observationer och samtal för att visa och förklara det som vi kommit fram till.                 
Fiktiva namn på barnen som har varit med under studien, används i resultatet för att det ska kunna gå                   
att följa barnen individuellt, för att tydliggöra samspel mellan de äldsta barnen och det bidrar till en                 
tydlighet i våra resonemang. Det fiktiva namnen som används i studien är Gerda, Anna, Maja, Tora,                
Stina, Elsa, Lykke, Arne, Kalle, Kristoffer, Hans och Sven (12 stycken). I vissa observationer finns               
andra barn med och då används andra benämningar som kamrat, kamraten eller kamraterna. Vid utdrag               
från våra observationer använder vi i vissa fall att börja eller sluta med tecken. Tecknet :// används för                  
att visa på om leken och observationen har startat tidigare. Tecknet //: används på slutet för att visa på                   
om leken och observationen fortsätter. Vi använder dessa tecken för att få ut det mest intressanta och                 
det som är relevant till våra resonemang. Ritningarna med det tre olika symbolerna visar på platser                
där barnen väljer att vara, väljer att inte vara och var vi observerat var barnen är. En beskrivning av                   
förskolans utemiljö kommer att inleda resultatet, sedan resoneras platsens betydelse för samspelet och             
vidare diskuteras platsens betydelse för den fria leken och därefter presenteras förutsättningar för             
barns lek och samspel. Sedan summeras det i en kort sammanfattning följt av våra slutsatser och                
förslag på vidare forskning. I resultatet används de centrala begreppen för studien fria leken, inre pol                
och yttre pol platsen, samspel, sociomotorik. 

Förskolans utemiljö 

Förskolegården är stor och är inhägnad men där de äldsta barnen ges frihet till att vistas utanför                 
grindarna. Underlagen skiftar från asfalt, gräs, sand till berg, jord och barr. På gården finns fasta                
konstellationer i form av lekställning för större barn (stora lekställningen), lekställning för mindre             
barn (lilla lekställningen), två gungställningar en större och en mindre gungställning, ett trasigt             
konstverk, gungbräda anpassad för fyra barn, fyra sandlådor, en lekstuga, två gungfigurer anpassade             
för ett barn, en basketkorg, flertalet bänkar och en stor sten. Gården innehåller ett skogsparti, en                
cykelväg, tre gräsmattor, fruktträd, bärbuskar, planteringslådor (Se figur 1, 2, 3 & 4). 

 
Figur 1, Utemiljön, orange sicksackad markering visar område som är tillåtet för de äldsta barnen att vistas på                  
utanför staketet (bildens ytterkant). Utanför staketet vid gungbrädan finns gräs, träd och en liten berghäll.               
Utanför staketet vid planteringslådor och kulle finns fyra tallar och gräs. 
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Platsens betydelse för samspelet  

Det som vi har fått syn på när vi har observerat är att det sker olika typer av samspel i de fasta                      
lekställningarna jämfört med de öppna och mer fria ytorna. Med de fria och öppna ytorna menar vi                 
skogen, gräsmattorna, kullen, området utanför grinden, samt cykelvägarna; till skillnad från gungor,            
stora och lilla lekställningen samt gungbrädan som vi förknippar med fasta lekställningarna. Det sker              
en annan typ av samspel på de fria ytorna då barnen har kommunicerat mer för att komma överens                  
om lekens utformning. Barnen har haft mer förhandlingar och kommunicerat mer verbalt i den fria               
miljön för att de behöver vara överens och omvandla föremål utifrån lekens utformning och innehåll.               
Det upplevs som att barnen ser fler förutsättningar i den fria miljön, att fler affordance kommer i                 
uttryck då barnen använder sin fantasi och omvandlar platsen utifrån deras betraktelser. Nedan följer              
ett exempel när Tora, Maja och Moa leker utanför staketet. De förhandlar om lekens innehåll och                
barnen ser andra affordance som inte finns på förskolans gård. 

Tora, Maja och Moa leker utanför staketet. Maja hittar en stor gren. Tora och Maja börjar bråka om den.                   
Moa försöker ropa på pedagog men de hör inte. Moa hittar en spade som hon kastar in till                  
förskolegården. Maja och Tora börjar nu samarbeta och bär på den stora grenen tillsammans. Moa ropar                
“Jag går till bilen och handlar mat”, “Här är nycklarna” ropar Tora och Moa springer till träden. Maja och                   
Tora börjar bråka igen om grenen. Maja säger lite argt “Jag går till mitt rum” och tar med sig den stora                     
grenen själv. Tora går mot tre små träd en bit nedanför där Maja sitter. Moa kommer och ropar “Någon                   
som är hungrig?”, “Det där är också mitt rum” ropar Maja och tittar på där Tora sitter, “Nu låser jag mitt                     
rum” säger Maja. Maja och Moa förhandlar var rummen ska vara. Maja verkar vilja bestämma, men                
Tora går istället till Moa och de pratar med varandra om att träden är taggiga. Moa och Tora säger “Vi                    
kan inte ha vårt rum där”. Det blir en kort paus och sedan säger Moa och Tora, “Det är taggar. Jag kan visa                       
vart ert rum kan vara” säger Maja, men Tora och Moa går bort till de andra träden [där Moa var från                     
början] “Här kan vårt rum vara” säger dom. Maja sätter sig vid stenen [vid de taggiga träden]. Tora ropar                   
“Jag fiskar” och tar hon upp en gren och låtsas fiska. Maja kommer också med stora grenen och gör                   
likadant. Moa ropar “Jag går till rummet”. Maja säger “Jag är dyster [Paus] på riktigt och i leken”, Moa                   
frågar vad Maja heter i leken. Maja funderar, “Delma dyster” säger hon, “Nä vänta, Tora vet du vad jag ska                    
heta?” Frågar Maja. Tora säger “Jag heter Viktoria”. Maja säger “Jag heter Bella”, Moa säger “Jag heter                 
Lykke”. Barnen frågar varandra igen vad de heter och nickar. Moa säger “Viktoria vi måste fixa vårt rum”.                  
Tora säger “Ja just det, kanske piska”. [Moa ropar på Maja] “Nej jag heter Bella”. “Bella, vi ska fixa rummet                    
nu” säger Moa. Maja säger “Min pappa har hjälpt att bygga mitt rum. Byggt till Stockholm. Hela huset är till                    
Stockholm och rummet också. Titta min stjärnhimmel” Maja tittar uppåt. “Lykke, får jag komma in i huset?”                 
säger Maja, “Nej” säger Tora. Maja går återigen till platta stenen och sätter sig där, har med sig grenen.                   
Tora och Moa börjar förhandla om hur de har i huset, men avbryts då Tora hittar en mask. “Åh titta Moa.                     
En mask!” säger Tora. ”Oj” svarar Moa och springer till Maja “Maja vi har hittat!” säger Moa men avbryts                   
av Maja snabbt “Nej jag heter Bella”, ”Men vi har hittat en mask. Kom!” säger Moa. Maja och Moa springer                    
till Tora, de kollar en stund på masken. Maja säger “Ni får bo i mitt rum” och börjar gå dit vid trädet. Maja                       
hämtar pinnar och säger “Men jag heter inte Bella jag heter Violetta” Tora börjar skratta och säger “Kommer                  
du ihåg Maja när du alltid skulle hetta Lotta”, Maja och Moa börjar också skratta tillsammans med Tora.                  
(Observationsexerpt 1) 

I observationen behöver barnen förhandla om hur hela miljön ska se ut och vilka karaktärer alla ska                 
vara för att samspelet ska fortgå. Förhandlingar är något som pågår under lekens gång när det uppstår                 
förändringar. För att leken ska fortsätta och samspelet ska fungera använder barnen olika sätt att               
kommunicera, som till exempel visar sig när Maja och Tora bär grenen tillsammans. Med hjälp av                
kommunikation börjar de att samarbeta, verbalt visar de sina missnöjen men det leder till en tyst                
kommunikation som skapar samspel genom att Maja och Tora tillsammans bär grenen. Grenen blir              
mindre betydelsefull när en mask hittas, som riktar uppmärksamheten mot ett annat samtalsämne             
vilket leder till en fortsatt samspel. Därefter resonerar barnen om namnval som leder till gemensamma               
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minnen som avslutar leken i vänskaplig anda. Det här är en observation (Observationsexerpt 1) som               
tydligt visar att platsen blir betydelsefull för samspelet, eftersom barnen behöver förhandla mer om              
den befintliga miljön för att utveckla gott samspel. Kommunikation i olika former ger förutsättningar              
för hur samspel kan fortsätta i leken. Många av barnen har använt olika sätt att kommunicera i deras                  
lekar och samspel, något som återkommer är att barnen lättare når den inre pol i den fria miljön. En                   
faktor till det kan vara att fler erbjudanden i miljön ses av barnen, fler affordance kommer i uttryck och                   
det blir lättare för barnen att transformera föremål i den fria miljön. I följande avsnitt finns ett utdrag                  
från en observation från den stora lekställningen som visar på en annan form av samspel som inte är                  
lika beroende av platsens utformning. 

Sven springer runt stora lekställningen, har inte någon direkt lek eller kontakt till de andra kamraterna                
som är där, då två av kamraterna leker på sidan av och tre kamrater under rutschkanan. Sven hittar en                   
pinne som blir ett smakprov, verkar inte tycka det är gott men provar igen. Sven ser nöjd ut. En pedagog                    
kommer och sätter sig i lekställningen.. En annna kamrat är där och klättrar. Pedagogen börjar samtala                
med kamraterna och Sven. Sven berättar då att han dricker cola med sugrör [pinne med en liten kvist på].                   
Sven lyckas hålla den kvar i munnen utan händer. Sven ska åka och segla säger han till pedagog [går                   
runt och upp mot rutschkanan, tittar ut över gården och sedan tittar han ner]. “Ahaaa, jag måste hoppa ner                   
i vattnet” säger Sven. Blir då tillsagd av pedagog att inte åka med något i munnen. Sven åker ner och                    
börjar sedan leka med en annan kamrat och de förflyttar sig mot buskarna//: (Observationsexcerpt 2) 

I denna observation är det inget direkt samspel med övriga barn utan det är mer samtal som pågår om                   
verkliga saker som ska hända eller har hänt. Sven samspelar istället med miljön på platsen, och det                 
skiljer sig från det direkta samspelet med andra barn eller pedagoger. Samspelet med miljön visar sig i                 
form av att han transformerar pinnen till en cola och när Sven ska segla omvandlar han lekställningen                 
till en segelbåt. Sven är ensam i sina förhandlingar och det kan kan vara en faktor till att samspelet                   
med miljön är lättare än om lekens utformning behöver ske i ett samspel med andra barn, som då                  
kräver att barnen är överens om vilka transformeringar som sker. En annan faktor är att Sven ser                 
andra erbjudanden i stora lekställningen som bidrar till hans transformeringar. Pedagogen skapar            
möjligheten att kommunicera och Sven bekräftar det genom att beskriva det han gör som leder till en                 
dialog. Olika kommunikationsformer synliggörs mellan Sven och pedagogen, som visar sig genom det             
verbala och kroppsliga språket men det uppstår inga krav på förhandlingar om lekens innehåll. I detta                
fall i observationsexcerpt 2, är det stora lekställningen som är platsen, och stora lekställningen har               
betydelse för samspelet med Sven, något med platsen inbjuer Sven till sampelet.  

Många gånger har barn lekt ensamma på den stora lekställningen eller lekt i mindre grupper. Då                
affordance utgår ifrån relationen mellan miljön och individen, skulle det i detta sammanhang i den               
stora lekställningen kunna kopplas till att barn väljer att leka ensamma eller i mindre grupper för att                 
lättare kunna se samma erbjudanden och samspela i leken. Däremot har det visat sig upprepade               
gånger att den stora lekställningen har blivit som en mötesplats för barnen att upptäcka varandra och                
utifrån möten med varandra inleda en lek som leder till platser av den mer fria miljön, många gånger                  
till buskarna, skogen eller gräsplätten vid stora stenen. Stora lekställningen är centrala del och utgör               
en samspelsknutpunkt. De fasta lekställningarna har också varit en plats där många pedagoger har              
varit delaktiga i samtal och samspel med barn som i några fall har bidragit till start av aktiviteter,                  
såsom kurragömma och kom alla mina små kycklingar. 

Vädret har bidragit till olika affordance då vädret har påverkat att miljön på förskolan förändrats, då                
andra erbjudanden uppstår och är därmed en faktor som påverkar samspelet mellan barnen. Under              
ett av observationstillfällerna kom den första snön. Barnen hade då en gemensam lek och ett annat                
samspel med mer delaktighet då andra affordance i miljön framträdde. Barnen hjälptes åt att skotta snö.                
Nedan följer ett utdrag från en observation när Sven och Kalle skottar snö och fler barn tillkommer. 

Sven och Kalle leker med lastbilar och gräver snön. Sven sparkar på snön. Kalle tittar på och ler, en                   
kamrat kommer och går runt dem. Sedan kommer det många kamrater, Maja är en av dem. Alla barnen                  
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har med skyfflar och de börja skotta på gräsmattan och bygger på snöhögen som Sven och Kalle är vid,                   
[som Sven och Kalle började att gräva på innan]. Maja och kamraterna hjälper till, alla barn ler och de                   
tittar på varandra, ser ut att beundras över snön och vad de gör tillsammans. Sven fortsätter köra med                  
lastbil. Kalle lastar snö med skyffel, Sven och Kalle går mot lilla lekställningen, men blir tillsagda av                 
pedagog “Barnen sover!” Sven och Kalle går tillbaka till de andra barnen och fortsätter ner mot staket där                  
buskar finns och de skottar vidare.//: (Observationsexcerpt 3) 

I observationen ovan pågår denna lek med att skotta snö under en längre tid. Barnen samspelar                
genom att hjälpas åt när de försöker bilda en snöhög av den lilla snön som har kommit. Affordance                  
synliggörs i miljön och bidrar till den sociomotoriska utvecklingen. Barnen är ganska tysta och              
använder mycket ögonkontakt och ansiktsuttryck för att kommunicera med varandra. Kalle som är             
med i observationen har också själv berättat att han gillar att skotta snö vid gräsmattan för att det är                   
roligt. I obsertvationsexerpt 3 s avnänder barnen tyst kommunikation, icke verbal, men samspelet             
fungerar bra mellan barnen. En bidragande faktor skulle kunna vara att det är glädje med den första                 
snön, till att samspelet fungerar mycket bra då leken med att skotta snö pågår under en längre tid. En                   
annan bidragande faktor skulle kunna vara att miljön och platsen blir annorlunda i olika              
vädersammangang då barnen ser andra affordance, som i observationsexerpt 3 som visar att miljön kan               
utgöra en annan form av samspel som kanske inte hade uppstått om det inte hade varit snö. Däremot                  
bidrar den fria miljön en större yta som gör det möjligt för barnen att samspela och leka i större                   
grupper, samt att kunna genomföra denna typ av gemensam lek i form av att skotta snö till en hög. En                    
följd blir då att platsen har en betydelsefull roll då platsen bjuder in barnen till ett gemensamt                 
samspel. I observationer har vi sett olika strategier och kombinationer av kommunikationsformer. I             
leken söker många barn bekräftelse av varandra eller från en vuxen. Det kan vara bekräftelse som                
inträde i lek, turtagning eller att säga ifrån.  

Maja är på gräsmattan och hittar en kratta, börjar kratta. Ett kamrat blir ledset vid träden och Maja rör sig                    
närmare medan hon krattar. En pedagog kommer och frågar vad som hänt och får med sig några                 
kamrater och går sedan mot gunghästen. Maja söker kontakt med Tora genom blickar, men får inte någon                 
bekräftelse eller ögonkontakt med Tora som sitter en bit bort mot gunghästen. Maja sätter krattan mellan                
benen och hoppar iväg [ser ut som hon rider på en häst], mot Tora som är vid träden nere vid                    
gunghästen. Tora ser Maja och hoppar på bakom och de rider iväg tillbaka mot lövhögen, de börjar                 
bråka om vems tur det är att rida först, “Turas om” säger Maja. Tora går iväg ner mot gunghästen, “Du                    
får den då” säger Maja, “Jag kan göra något annat” fortsätter hon. De går ifrån varandra, men efter en                   
stund går Maja ner till Tora vid sanden vid gunghästen och pratar, de gräver lite. Sedan rider de iväg                   
skrattandes på krattan tillsammans. //: (Observationsexcerpt 4) 

I ovanstående observation har den fria miljön betydelse för samspelet mellan Maja och Tora.              
Samspelets påverkan av den fria miljön synliggörs, då löven hade krattas ihop och transformerades              
till hästhinder och fler löv som fanns på backen blev hö till hästen. Det värdefulla föremålet för                 
samspelet är till en början lövhögen men under lekens gång blir krattan mer värdefull då konflikt                
kretsar kring att rida hästen (krattan). I observationsexcerpt 4 inleder Maja med att söka ögonkontakt               
men får inte den kontakt hon vill, hon behövde använda någon annan form av kommunikation för att                 
ta kontakt med Tora. Maja omvandlar krattan till en häst och rider mot Tora och använder då                 
kroppsspråket mer för att få kontakt med Tora. Maja får då en bekräftelse av Tora dels genom                 
ögonkontakt och genom handlingen att Tora deltar i leken. Däremot blir barnen oense och de går                
skilda vägar men hittar tillbaka till varandra och löser problemet genom kommunikation av             
kroppsspråk och verbala språket. Det blir en paus i samspelet då en konflikt uppstår om               
turordningen, men genom att Maja återupptar kontakten via en handling det vill säga att gick till Tora                 
och pratade , handlingen bidrog till att barnens samspel återupptogs. De samtalar med varandra och               
hittar en lösning som fungerar och hästleken kan fortsätta. Miljön begränsar inte barnen i deras               
samspel eller lek eftersom den fria miljön har olika platser som ger möjlighet för barnens rörliga                
samspel. Maja och Tora delar tillsammans den glädjen leken bidrar med. Observationsexcerpt 4 sker              
det ett rörligt samspel där platsen inte har en lika stor betydelse utan det är mer                
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kommunikationsformerna som påverkar samspelet. En annat form av samspel, är att barnen kan             
upprepa det något annat barn har sagt och det kan ses som en bekräftelse. En faktor skulle kunna vara                   
att barnen ser till att de är överens om vad de gör och om lekens innehåll, kanske för att komma                    
närmare varandra i samspelet och leken. Ett sådant exempel finner vi med Moa, Maja och Kalle som                 
sitter tillsammans och gräver. 

Moa, Maja och Kalle sitter på marken [vid bordet bredvid lekstugan] och blandar sand i en stor hink.                  
“Vi ska ha riktigt geggis!” [Någon form av geggamoja], säger Moa och skrattar till och tar snö från bordet.                   
“Ja, riktigt geggis!” säger Maja och tar snö från bänken. Kalle, blandar med en pinne i hinken och de                   
skrattar alla tre //: (Observationsexcerpt 5) 

I observationsexcerpt 5 ser vi att Maja härmar Moa dels genom att bekräfta att de tillverkar geggis                 
(geggamoja) men också att Maja tar snö till hinken som Moa gör men från olika platser. Det skulle                  
kunna vara en form av samspelsstrategi att göra lika och härma barnen som är med i samspelet. Det                  
har vi sett i andra observationer att barn gärna gör lika som sin kompis, vilket bidrar till samspel och                   
för då leken framåt. Barnen gör inte lika och härmar hela tiden men vissa delar i leken kan ett barn                    
härma den andre, både genom det verbala språket och det icke verbala språket, som i               
observationsexcerpt 5 där Maja härmar Moa verbalt “Ja riktig geggis” och genom att göra lika och ta                 
snö. Det kan ställas i relation till att de söker bekräftelse på att de leker tillsammans och är i samspel                    
med varandra. Platsen har en större betydelse för leken än för själva samspelet då barnen kunde samla                 
ihop snö lätt ifrån bordet och blanda det med sand under bordet. 

Platsens betydelse för den fria leken 

Familjelek kan tänkas som en nyttig lek det vill säga en lek som bidrar till utveckling på flera nivåer                   
och som har varit en lek som barnen har valt att leka många gånger. Olika typer av familjelekar har                   
lekts i den fria miljön, dessa platser är utanför staketet, bordet som är under tak, bordet vid lekstugan,                  
i skogen och buskarna. En faktor till att familjelekar många gånger genomförs i den fria miljön skulle                 
kunna vara att den fria miljön har fler affordance, att det är lättare för barnen att transformera och                  
omvandla miljön och föremål så det passar deras lek bättre. Däremot krävs det ett annat samspel då                 
det behöver förhandla mer om lekens innehåll och utformning, vilket kan ta längre tid att göra än om                  
det redan finns en sådan plats i form av en fast lekställning. Det i sin tur leder till ett tidsperspektiv på                     
att komma till den inre polen. Har barnen ett bra samspel ger det bättre förutsättningar för att                 
förhandla och närma sig den inre polen. Under observationerna prövar barnen att överskrida den              
förbjudna gränsen, även om de verkar vara väl medvetna om detta, det förbjudna lockar. Däremot               
skulle det som barnen anser som förbjudet kunna vara ett sätt att närma sig den inre polen och det har                    
vi sett under några av observationerna när barnens lek pendlat mellan den inre och yttre polen. I den                  
fria miljön har barnens lekar varit i den inre polen längre tid, det ställer vi i relation till de fasta                    
lekställningarna som blivit en mötesplats eller en samspelsknutpunkt och därför har lekarna i de fasta               
lekställningarna pendlat mer mellan att vara i inre och yttre pol. Det kan bero på att de fasta                  
lekställningar och den fria miljön har olika förutsättningar och erbjudande i sig som i sin tur påverkar                 
affordance utifrån individens perspektiv. Under observationerna har barnen argumenterat och          
förhandlat kring rollkaraktärer och leksaker eller föremål som får ett värde och blir betydelsefulla i               
leken. Flertalet av observationerna har barnen startat med att förhandla om lekens utformning och              
karaktärer för att skapa sina lekar, förhandlingar sker även under lekens gång då barnen behöver               
komma vidare i leken. I observationen nedanför finner vi Sven och Kalle som pendlar mellan den inre                 
och yttre polen. 

Sven och Kalle bär två byttor och börja lekar vid buskarna, de går från stora lekställningen. Pojkarna                 
pratar med varandra och ser ut att komma överens, de går mot buskarna och fortsätter prata. Börjar att                  
leka, två kamrater kommer men blir stoppade av Sven, dessa två kamrater går upp mot lilla                
lekställningen. Sven och Kalle leker de pratar, sitter på marken, ena kamraten vid lilla lekställningen               
ropar “Sven när får vi hälsa på?”. Sven börjar gå upp mot lilla lekställningen till kamraterna. Kalle sitter                  
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kvar. En pedagog som sitter vid stora lekställningen kommer och säger till Sven och de andra två                 
kamraterna att “inte var där för kompisarna sover” bredvid, alla tre barnen lyssnar och går ner till buskarna                  
igen, bredvid buskarna, som är närmare gungbrädan. Kalle står vid staketet och ropar “Klockan är 7,                
klockan är 7”, Sven frågar kamraterna och sig själv “Men var är pappan? Då kommer Kalle tillbaka till Sven                   
och de två andra kamraterna :// (Observationsexcerpt 6) 

I ovanstående observation (Observationsexcerpt 6) växlar Sven och Kalle mellan den inre och yttre              
polen. I observationens början s sker förhandlingar under tiden de bär byttorna och redan innan de                
har kommit till platsen är lekens utformning skapad och när de kommer fram till buskarna har leken                 
startat och de börjar närma sig den inre polen. Däremot kommer de två barn som påverkar Sven och                  
Kalle så de inte hinner nå den inre polen, men efter ytterligare förhandlingar och en smidigare ingång                 
i leken av de två andra barnen blir de inkluderad och återigen blir barnen hindrad att nå den inre                   
polen då blir de tillsagda av pedagog. Barnen måste byta plats på grund av att de yngre barnen sover i                    
närheten där leken är, dock blir Sven och de två barnen inte direkt påverkad av detta utan förflyttar                  
sin lek en bit bort och fortsätter. De blir påminda om omgivningen men hittar snabbt tillbaka till                 
lekens värld då barnen fortsätter leken på det nya stället närmare gungbrädan. Här har platsen en                
mindre betydelse för leken och samspelet då barnen lyckats fortsätta leken även om de byter plats.                
Platsen kan ses som ett rörligt samspel i och med att leken går att förflyttas till annan plats utan att                    
leken upphör, innehållet i barnens lek är förutbestämd från barnens tidigare överenskommelser och             
miljön transkriberas oberoende av platsval. I nästa exempel får vi följa Anna som försöker skapa en                
lek med en yngre kompis och här sker få muntliga förhandlingar, men barnens lek tar sig ändå till den                   
inre polen. 

Anna går runt på gården. Hon ställer sig vid ett träd i skogen och går sedan fram och söker kontakt med                     
en annan kamrat, får inte det till en början men sedan pekar Anna på några kamrater. Anna och den andra                    
kamraten springer tillsammans till några stenar vid ett träd. Där sitter barnen med varsin spade. Anna                
hittar en kanna, hon går en bit bort och öser på med snö med spade ner i kannan. Går tillbaka till                     
stenarna och delar med den andra kamraten. De springer tillsammans en bit ner och barnet lägger sig på                  
en sten och Anna går mot en bit och stannar vid ett buskparti. “Nu sover vi” säger Anna och efter en kort                      
stund utbrister hon “Nu är klockan morgon”. Kamraten kliver upp och de springer tillbaka till stenarna                
som de var från början. Anna går till förrådet där en hängränna är och sätter kannan där och det rinner                    
då vatten i den. Anna går tillbaka, häller upp lika i de två spadarna som barnen har. Repeterar tre                   
gånger, hämtar mer och samma sak händer. De pratar med varandra “Vad gott”, vill du ha mer?”, Anna                  
hämtar en gång till, häller upp i spadarna och de låtsas dricker. “Nä nu räcker det” säger Anna och                    
fortsätter.”Du har ju fått jättemycket nu”. //: (Observationsexcerpt 7) 

I observationen ovan (Observationsexcerpt 7) sker en typ av familjelek. Anna tar initiativet till att               
starta leken i skogen. Där transformerar Anna och kamraten skogens miljö till den miljön som passar                
leken, vilket är ett hus. Miljön förändras eller utökas (se figur 1) då Anna behöver fylla på med vatten                   
då hon går upp mot lekstugan. Anna och kamraten fortsätter leken och påverkas inte av vi observerar                 
eller att några andra barn eller pedagoger passerar cykelvägen som är precis bredvid där deras hus                
ligger och det synliggörs när de kommunicerar med varandra verbalt och med ögonkontakt och              
ansiktsuttryck vilket gör att Anna och kamraten samspelar och leken är i den inre polen. Där i den inre                   
polen stannar barnens lek en lång stund då denna observation fortsätter med några förhandlingar              
annars fortgår leken i ett flyt, barnen leker att det blir kväll och att det blir morgon och samma                   
procedur upprepas med att Anna hämtar vatten i hinken och delar lika, barnen har fullt fokus på                 
leken. Det som gör att barnens lek försvinner från den inre polen är när en annan kamrat kommer                  
springandes precis på platsen där barnen sitter i huset. Det resulterar i att Anna och kamraten blir lite                  
ledsen på kamraten som förstörde deras lek men vi som observatörer väljer att att gå in som deltagare                  
och frågar om vi får hälsa på. Anna svarade “Kom in” och började förklara hur deras hus såg ut och att                     
de gjorde saft. Det i sin tur resulterade att barnen återupptog leken och här har platsen en stor                  
betydelse för barnens lek då det verkar som att barnen har skapat en platsidentitet till skogen som ger                  
många olika möjligheter för barnen att transformera miljön till den miljön som passar leken. Affordance               
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syns tydligt hos Anna, dels när vi observerat hennes agerande i miljön som också bekräftas genom                
hennes engagemang när vi samtalar med henne. 

Några bord med bänkar är utplacerade på gården (Se figur 1). De platserna som har bord är                 
mittemellan att vara fast lekställning och fri miljö, som innebär att bord är mer förutbestämd än den                 
fria miljön men mindre förutbestämd än en hel lekställning. Bordet som finns under ett tak har varit                 
en plats där många av barnen har spenderat sina lekar och det förekommer att samma barn                
återkommer platsen där bordet står. Det här kan ses i relation till att barnen har skapat en anknytning                  
till platsen i form av platsidentitet som har formats av miljön och barnens samspel och i sin tur                  
bidragit till relationen för individen. Observationen nedan är ett exempel från en lek från bordet som                
finns under tak och under denna lek har barnen nått den inre polen. 

:// Tre kamrater kommer fram och tittar på vad de tre tjejerna leker. Stina frågar de tre , “Vill ni vara                     
med?”. Kamraterna utbrister i kör “Ja!”. Stina säger “Här bor vi, där kan man sitta, uppe och under men inte på                     
bordet.” [pekar på bordet]. En kamrat har med sig en pinne och visar den. Stina säger, “Vi måste kasta det                    
över staketet!”. Kamraten kastar pinnen. [Det är ett osynligt staket, en liten bit ut på gräsmattan mellan                 
bordet under tak och gungorna]. En pedagog som är i närheten [som var där tidigare], ser att pinnen                  
kastas. “Inte kasta piineeenn!” säger pedagogen. Stina säger “Men vi kastar den över staketet!” [Här syns det                 
tydligt att pedagogen ser att alla barnen fortfarande är inne i leken], och pedagogen svarar “Jaha, okej                 
men var försiktig det kan komma på någon”. Barnen går till bordet. En kamrat utbrister: “Jag är stark! Stark är                     
pappor” Elsa sitter fortfarande under bordet och lagar mat, rör om med en pinne. Barnen sätter sig runt                  
bordet. Elsa utbrister frågande “Vilka har vantar?” Barnen tittar på varandras händer, alla har vantar men                
ingen säger något. Elsa börjar att tjata om att hon är pappan och kramar om Stina bakifrån. Säger högt                   
till henne att “Jag är pappan!”. Barnen släpper det och Elsa leker med en bebis. Efter en stund har Elsa en                     
pinne i handen, hon stoppar denna i parasollhålet som finns mitt i bordet. Tre kamrater sitter under, de                  
tar tag i pinnen och drar, en dragkamp startar. Alla skrattar. Pinnen går av. Elsa ser förvånad ut och                   
tittar på de andra som om hon inte vet hur hon ska reagera. Kamraten som sitter bredvid henne börjar                   
skratta, Elsa ler och börjar skratta, även kamraterna under bordet skrattar. Nu vill Elsa bryta av pinnen                 
igen, hon lyckas. Alla skrattar. Kamraten som sitter bredvid Elsa säger “Min tur” och rycker pinnen ur                 
Elsas hand. Hon ser förvånad ut men accepterar. Pinnen går av och barnen skrattar. Elsa rycker åt sig                  
pinnen och säger “Min tur!” Detta upprepas flera gånger till //: (Observationsexcerpt 8) 

Barnen i ovanstående observation (Observationsexcerpt 8) är helt fokuserad på aktiviteten. De            
upptäcker och använder platsen på olika sätt, här ses affordance i form av att bordet skapar platser som                  
barnen finner ett samspel genom att befinna sig, runt om, över och under. Pedagogen i detta fall ser                  
att barnen är engagerade i leken och väljer att släppa lite på de förhållningsreglerna förskolan har, när                 
barnen kastar pinnen. Däremot väljer barnen att sätta sig runt bordet och har då inte omvandlat                
miljön eller föremål i lika stor utsträckning som föregående observation (Observationsexcerpt 7). Men             
i denna situation behövs ingen transformering av miljön, då barnen samspelar med varandra både              
runt bordet men även med de som sitter under bordet som leder till en gemenskap. Det bidrar i sin tur                    
att en annan lek bildas och de använder andra strategier som att samarbeta och glädje som leder leken                  
till den inre polen. I tidigare exempel av observationer har vi resonerat om att barnen söker                
bekräftelse, även här söker barnen bekräftelse hos varandra för att den gemenskapen ska bildas. Det               
sker genom blickar och genom skratt som då leder till att barnen engagerar sig mer i leken och blir                   
mindre påverkade av omgivningen. Platsen har många affordance som är betydelsefullt för den             
gemensamma leken, då olika samspel kan ske där naturmaterialet i form av pinnen samspelar med               
barnen som sitter över och under bordet, pinnen kan upplevas som en medlare som för de olika                 
samspelen skapar den gemensamma leken. 

Förutsättningar för barns lek och samspel 
Maktspel synliggörs i barnens förhandlingar och några barn har visat en mer ledarroll i leken.               
Maktspel är något som har påverkat samspelet och inte varit lika beroende av platsen utan mer vilka                 
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individer som leker och samspelar med varandra. Däremot har platsens yta varit en bidragande faktor               
till att fler förhandlingar behöver göras och även om många barn deltar i leken samtidigt kan ett                 
maktspel synliggöras. Vi har även sett att vissa barn tar på sig en rollen som medlare, där barnen har                   
visat sig neutrala i konflikten och sedan hjälpt till att lösa konflikter, vilket har bidragit till att leken                  
kunnat fortgå. Maktspel kan ses relation till samvarokompetens, att kunna lyssna och ta in andras               
åsikter men ändå kunna förmedla sin egen åsikt och påverka situationen. I observationen nedan              
synliggörs maktspel och maktpositioner. Fem barn spelar fotbollsmatch, det har uppstått en mindre             
konflikt om var bollen ska ligga, Kalle tar kommandot och börjar om fotbollsmatchen. 

://Kalle avbryter och säger “ Jag är domare”. Tora står på sidan, Arne går till Tora och frågar vad Tora vill                     
vara för spelare. De förhandlar. Kalle kommer med förslag och styr upp. “Matchen börjar om 5 minuter”                 
säger Kalle ”Redo för uppvärmning” fortsätter Kalle. Sven, Arne och Kalle springer runt på gräsplätten               
fram och tillbaka. Tora och Maja står på sidan. “Om någon blir skadad kan vi spela” säger Tora. “Nä ingen                    
blir skadad” svarar Sven. Efter uppvärmningen ställer sig Sven och Arne bredvid varandra och de bildar                
en rad och Kalle gör icke picke pö, en lagindelning. Maja till höger, fortsätter, Tora till andra sidan, Arne                   
till höger och fortsätter och Sven till vänster till Tora. Tora säger “Yes”. Tora står i mål och matchen                   
börjar. Kalle är nu med tillsammans med Tora och Sven. Kalle gör mål “ Yes “ säger han. “Nej “ säger                     
Sven, “Du är ju domare”. Arne lägger sig men ställer sig upp igen och matchen fortsätter. Maja står bara                   
vid sidan av. Matchen fortsätter. Sven säger “Mål” men Kalle säger emot med ett “Nej”. Sven och Kalle                  
blir lite oense och Kalle går iväg, Arne och Sven går efter. “Jag kan vara domare” säger Arne, Kalle skakar                    
på huvudet och sätter sig ner på gräset. Sven säger “Okej det blev inte mål”, Sven och Kalle diskuterar och                    
kommer överens och säger att domaren får bestämma. De går tillbaka och matchen är igång igen.//:                
(Observationsexcerpt 9) 

När konflikten i observationsexcerpt 9 uppstår tar Kalle på sig ledarrollen och bestämmer själv att han                
ska vara domare utan att de andra barnen motsäger det. Det upplevs som att Kalle vill kontrollera                 
matchen både genom att stå vid sidan om för bedöma de andra och medverka som fotbollspelare på                 
plan. Kalle vill inte släppa taget om rollen som domare även när han intar rollen som medspelare.                 
Sven protesterar när Kalle gör mål men när Kalle går iväg så ångrar Sven sig och tillåter att Kalle får                    
inta två roller i fotbollsmatchen. Här har Kalle en större maktposition i leken och han väljer att utnyttja                  
den genom att få sin vilja igenom. Sven är tävlingsinriktad och när han protesterar över att Kalle är                  
medspelare i motståndarlaget verkar det som att protesten riktar sig mer mot att Sven inte vill förlora.                 
När Sven upptäcker att Kalle går iväg ger Sven med sig och leken kan då fortsätta. Maktrollen prövas                  
av Sven men ändras inte utan barnens fotbollsmatch fortgår. Maja och Tora står vid sidan av, de vågar                  
inte träda in i matchen som visar på en otrygghet. Här kan maktroller ses från ett genusperspektiv, att                  
killarna upplevs ta sig mer makt i vem som får vara med och spela fotboll. Tora markerar osäkerheten                  
av att få vara med, genom att markera med orden om något av de andra barnen skulle bli skadade,                   
kunde Tora och Maja träda in i matchen. Sven bryter då normen när han uppmärksammar tjejernas                
osäkerhet och bjuder in Maja och Tora som på en gång träder in i matchen. Platsens yta skapar                  
förutsättningar för barnens fotbollsmatch då platsen inbjuder till rörelse. Under observationsexerpt 9            
synliggörs maktspelet i form av att Kalle tar ledarrollen och försöker bestämma och styra. Det går att                 
ställa i relation till samvarokompetens att Kalle tar in andras perspektiv och åsikter men utgår ifrån                
sitt eget perspektiv. Däremot kan leken fortgå när de har löst konflikten, för att återgå till vad platsen                  
har för faktorer i denna situation är det platsens yta som är största betydelsen för barnens lek och                  
samspel. Plasten som i den här observationen är gräsmattan, kan även påverka maktspelet då              
gräsmattan är en öppen yta och att många barn deltog i denna aktivitet. Det bidrar till att fler behöver                   
komma överens och det kan leda till fler konflikter och i sin tur leda till att leken upphör eller                   
fortsätter som har påverkan av maktspelet som sker. I observationen nedan sker ett större maktspel               
mellan flera barn, där ledarrollen skiftas, barn utesluts och lekens innehåll ändras för att barnen ska                
fortsätta leken. 

://Elsa sitter på bänken vid bordet vid lekstugan bredvid sitter Stina, Gerda och en kamrat, Stina gör en                  
ramsa och pekar i tur och ordning på kompisarna. Elsa blir vald och får ansvara över en hink med                   
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vatten, som de alla tillsammans hjälps åt med att fylla sand och kottar i. Elsa rör om då och då. Elsa                     
börjar titta mot skogen och kort därefter byter barnen plats till en sten i skogen, som om de vill gå undan                     
och vara själva. Där står barnen och fortsätter fylla hinken, de hämtar kakformar och sedan ser Stina                 
fotbollar vid stängslet, hon springer dit för att hämta en, en till kamrat följer med och strax därpå                  
kommer en till kamrat in i leken som hämtar den sista bollen. Elsa står kvar och tittar på de andra barnen,                     
men fortsätter att röra i hinken. Elsa börjar att fördela upp geggan från hinken i tre sandformar, hon är                   
noga, det ska vara lika. Elsa sneglar mot Gerda, sen ropar hon “Kom! Kom Gerda!”. Gerda kommer och de                   
andra följer efter, Gerda ”Det här är inge roligt.” Elsa “Jo!” Elsa får sitta på Stinas boll, Gerda och Elsa                    
sätter sig bredvid varandra. [Gerda tappar vanten och kommer till mig för att be om hjälp]. Barnen går                  
runt med sandformarna och lägger i barr. En kamrat tar fotbollen och lägger den i en skottkärra och                   
skjutsar runt bollen men håller sig kring de andra barnen. Kristoffer kommer och tittar på vad de gör,                  
när han sedan vänder sig mot oss, de andra barnen samlar snabbt ihop sina saker och går ner till en                    
lyktstolpe vid cykelvägen. Kristoffer går tillbaka till leken han kom ifrån med en kamrat. Avståndet blir                
för långt så hör inte vad barnen säger, men de pratar med varandra, Elsa står lutad mot stolpen, hon                   
tittar på sandformarna som ligger på marken, går fram och kastar iväg dem. Det ser ut som att de andra                    
barnen sagt något om den lek som de nyss höll på med och att Elsa gav med sig att fortsätta med någon                      
annan lek. De tar med bollarna i två skottkärror och en låda, Elsa går utan boll. De går till en stor ek vid                       
cykelvägen och sätter sig kring den. Hans kommer springandes ner för cykelvägen med en större lastbil.                
Gerda ropar “Du får inte springa så fort!” Hans frågar vad de gör, Gerda rycker på axlarna säger något                   
ohörbart och Hans springer vidare med lastbilen. Gerda tittar efter honom och ser missnöjd ut över att                 
Hans fortfarande springer. Barnen sätter sig under eken en stund och ser uttråkade ut, efter en stund går                  
de mot de stora gungorna och Elsa och Gerda börjar gunga i småbarnsgungorna och började prata om                 
deras stövlar. (Observationsexcerpt 10) 

I observationsexcerpt 10 är det Stina som börjar att leda leken, hon visar genom en ramsa vem som får                   
ansvara över hinken som här har ett stort värde i leken, efter en liten stund förändras leken, ledaren                  
(Elsa) blir ifrågasatt och alla är enade mot ett barn det vill säga Elsa. Det kan vara ett sätt att fortsätta                     
leka tillsammans men möjligen en hänvisning till att den gamla leken inte får fortsätta, alternativt ett                
försök av att bli av med en kompis. Elsa har en stark vilja och har svårt att ge med sig i första taget                       
[har vi observerat]. Därefter tar Gerda över ledarrollen i leken, Gerda förändrar upplägget och visar               
ett motstånd mot tidigare lek, däremot är Gerda mer tillåtande och låter de andra få styra vad som                  
sker med fotbollarna i den nyskapade leken. Gerda bjuder in Elsa att fortfarande vara med och Stina                 
hakar då på och lånar ut sin boll en stund, men Stina markerar noga och tar tillbaka bollen snabbt när                    
Elsa rest sig upp. När leken förändras och ledaren byts ut kan påverkas av att barnen har en stark vilja                    
till att bestämma och att det blir en form av maktkamp om vem som får leda och hur länge det får ske                      
under lekens gång. När Kristoffer kommer och visar intresse för vad barnen leker markerar de andra                
snabbt genom att avvisa med en tyst kommunikation i form av ett tydligt kroppsspråk. De andra                
barnen ger Kristoffer missnöjda blickar, de vänder sig om för att inte visa några tecken på att bjuda in                   
honom och de förflyttar sig längre bort ner mot en lyktstolpe vid cykelvägen snabbt när Kristoffer har                 
vänt sig om. 

När Hans kommer springandes är Gerda snabb med att uttrycka sitt missnöje över att Hans kör på                 
deras väg för att han springer för fort. Gerda söker bekräftelse av de andra genom att titta på var och                    
en och sedan tillbaka på Hans. När Hans samtalar med Gerda ger hon uttryck av att det han sa inte är                     
av intresse, men Gerda får inget samtycke av de andra barnen, utan de väljer att byta plats under                  
leken som är vid sidan av cykelvägen. Ledarrollen har större betydelse än själva platsen, men för varje                 
gång ledarrollen byts till en ny person byts även platsen. Platsens byten kan tänkas höra ihop med var                  
varje barn har för trygghet kring sin egna platsidentitet. Stina vill gärna befinna sig där hon har                 
möjlighet att kommunicera med pedagogerna, anledningen till att Stina valt att starta upp leken vid               
borden bredvid lekstugan, skulle då kunna vara att hon kan se större delar av gården där ifrån. Elsa                  
väljer att förflytta leken till en mer skymd plats, där de kan vara själva och det är något som synts i                     
andra observationer med Elsa att hon gärna sätter sig vid mer skymda platser. När Kristoffer kommer                
och ser intresserad ut av barnens gemensamma lek enas Stina, Elsa, Gerda och kamraten genom en tyst                 
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kommunikation i form av blickar, att de alla ska gå ifrån Kristoffer ner till lyktstolpen snabbt när                 
Kristoffer vänder ryggen till. Gerda tar sedan över ledarrollen och leder de andra barnen ner till en ek                  
vid cykelvägen, under andra observationer har Gerda valt att gå via cykelvägen när hon ska gå från                 
olika platser till en annan, det kan ses som en trygghet av att gå via samma väg, eller att det är ett                      
positivt minne av tidigare lekar i närheten. 

Det är inte bara platsen i sig som skapar affordance utan vi har sett att pedagoger skapar affordance                  
genom att organisera miljön genom att ta fram olika föremål eller att erbjuda en gemensam lek.                
Pedagogerna har på så sätt skapat andra förutsättningar för lek och samspel när andra föremål finns                
att tillgå för barnen, däremot så har pedagogerna varit med och bidragit till att begränsa miljön och                 
dess affordance vid den lilla lekställningen då de yngre barnen sover där. Det har bidragit till att                 
pedagogerna begränsar barnen att vistas i den lilla lekställningen som kan påverka barnens affordance.              
Däremot har pedagogerna och barnen sagt att de får vara där andra tider under dagen om barnen är                  
ute då. Vi har många gånger sett att pedagoger är närvarande i de fasta lekställningarna eller i                 
närheten av dessa. En faktor till det kan vara att de har som mest uppsyn över resterande barn som är                    
ute på gården. Genom att pedagoger har varit närvarande vid dessa lekställningar har det bidragit till                
många samspelsmöjligheter för barnen. Pedagoger har kunnat stötta barnen i deras samspel och lek              
genom att de har uppsyn över förskolans gård vid de fasta lekställningarna. Ibland har pedagoger               
organiserat ihop lekar, två gånger har det organiserats kurragömma och andra gånger fotbollsmatch             
eller straffläggning, när organiserade lekar har skett, har barnen tagit mer instruktioner av pedagoger              
än förhandlat själv och valet av plats har gjorts utifrån pedagogen eller förskolans förhållningsregler,              
kurragömma har lekts på hela gården då barnen själva har fått bestämma vart de ska gömma sig.                 
Något som vi har fått syn på är att pedagoger är med och stöttar barnen i deras lekar genom att hjälpa                     
dem i förhandlingskonflikter som bidragit till att leken kan fortgå, eller påminna barnen om vissa               
regler som förskolan har, “Barnen sover där, välj en annan plats”, “Kasta inte sakerna det kan gå sönder”.                  
Fåtal gånger har det synliggjorts i maktspel mellan barn och pedagog, att pedagoger har erövrat makt                
genom att ta sig rätten till att bryta de regler som barnen ska följa, med anledning från pedagogens                  
perspektiv av att vuxna får göra vad de vill. 

Pedagogerna har visat sig vara en trygghet för många barn då många av barnen söker bekräftelse hos                 
dem. Dels genom ögonkontakt som nämnts tidigare men också den bekräftelsen att barnet har rätt i en                 
fråga. “Men då säger jag till fröken”, eller “Fröken sa”. Pedagogerna har bidragit med förutsättningar till                
barns samspel när de hjälpt barnen att lösa konflikter för att leda samspelet i leken vidare eller                 
bidragit med att ta fram leksaker som har hjälpt barnen vidare i leken, eller stöttat dem i leken genom                   
att vara delaktiga som exemplet nedan visar. 

//: Elsa är tyst, mumlar något otydligt för sig själv och kokar mat med en hink sand och vattenkanna, 
bjuder en annan kamrat på mat som nu har krupit ner till Elsa som sitter under bordet. Stina frågar en 
pedagog “Vill du äta mat? Det är gratis!”. Pedagogen hakar på svarar  “Åh, ja tack! Det är så snällt av dig 
Stina att du bjuder på mat”. Det hör Elsa och när Stina går iväg till sanden som är vid gungorna bredvid 
utbrister Elsa “Det kostar nio tjugo kronor!!” och småler. Pedagogen ser förvånad ut med glimten i ögat 
“Va? Tar du betalt, hurruduu! Jahap, här får du då..”, pedagogen låtsas och ger Elsa pengar. :.// 
(Observationsexcerpt 11) 

Pedagogen i observatinsexcerpt 11 ser till att leken fortsätter genom att kommunicera och på det sättet                
samspela med barnen. Pedagogen använder inlevelse som också bidrar att leken fortgår då Elsa              
fortsätter att leka affär, pådet sättet skapar pedagogen fler affordance som Elsa tar fasta på. Pedagogens                
agerande gör att barn kan bibehålla leken inom den inre polen, även om pedagoger ger möjligheter för                 
samspel har pedagogerna varit med och begränsar barnen i deras platsval när lilla lekställningen är               
begränsad för lek på eftermiddagar då de yngsta barnen sover i närheten. Lilla lekställningen är en                
plats som har visat sig varit en intressant plats att vara på. Barnen själva har berättat för oss men det                    
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har även visat sig i observationer att barnen har en tendens att närma sig lilla lekställningen och                 
kullen men blivit stoppade på grund av att yngre barn sover i närheten. 

Genom samtal har vi fått tagit del av barnens uppfattningar om var de är när de leker, åtta barn ville                    
berätta och visa, men genom observationer har vi fått se var barnen leker. Under samtalen visade en                 
majoritet att de ville vara utanför gränser som grinden och lite skymd som på cykelvägen, i skogen,                 
vinbärsbuskarna. Däremot var det ungefärligt jämnfördelat mellan de fasta lekställningarna och på de             
öppna ytorna under observationerna. Fem stycken barn tycker att få vara utanför grindarna är en rolig                
plats och tre stycken tycker att gungbrädan är den tråkiga platsen. Nedan följer tre ritningar på                
förskolegården, de två första figurerna (figur 2 & 3) är utifrån samtal med barnen. Första figuren (figur                 
2) synliggör vilka platser som barnen inte tycker om att vara på, andra figuren (figur 3) synliggör de                  
platser barnen tycker om att vara på och tredje figuren (figur 4) visar vilka platser barnen befann sig på                   
under observationerna. 

 
Figur 2, Samtal med barnen om var de inte tycker om att vara på förskolegården. Röda markeringar är placerade                   
där barnen visade oss platsen. 

 
Figur 3, Samtal där barnen visar var de tycker om att vara på förskolegården. Gula markeringar är placerade där                   
barnen visade oss platsen.  
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Figur 4, Observation på var vi sett att barnen är på förskolegården. Blåa markeringar är placerade där barnen                  
befann sig. 

Familjelek är den form av fantasilek som utspelar sig mest under observationstillfällen. Däremot             
observerades motoriska lekar som att spela fotboll, gunga, köra eller lasta lastbilarna och skotta snö,               
aktiviteter som återkommande lekar. När vi samtalade med barnen frågade vi alltid om de ville visa                
oss platserna eller platsen de tycker om att leka och vara på, respektive inte tycker om att vara och                   
leka på. Ett sådant exempel finner ni nedan med Maja och Tora. 

Barnen springer till skogen när vi frågar Maja och Tora om de vill visa en plats som de tycker är rolig att                      
leka på. “Mamma, pappa, barn” säger de tillsammans när vi frågar dem vad de leker här. Maja fortsätter                  
och berättar att hon tycker om att vara på stora stenen, “Men bara på sommaren” säger Maja. “Maja, kan du                    
visa en plats som är tråkig att leka på? Fortsätter vi att fråga. [Här har Tora sprungit iväg för att börja städa                      
uteleksakerna]. Maja börjar springa och vi hänger på. Hon stannar vid den stora klätterställningen.              
“Tråkigt med klätterställningen” säger Maja. Vi frågar Maja varför hon tycker det är tråkigt där. “Tycker                
inte om att klättra” säger Maja. Vi fortsätter och ber Maja berätta om det är något mer ställe som tycker är                     
en tråkig plats att leka på. “Aa, gungbrädan” svarar Maja. Och pekar bort mot gungbrädan medans hon                 
går dit. Avslutar med en sista följdfråga på vad hon brukar göra här. “Gunga på den” svarar Maja.                  
(Samtalsexcerpt 1)  

Inte under något observationstillfällen har vi bevittnat att Maja eller Tora har valt att leka i skogen,                 
men att de har lekt familjelek. Vi har observerat att Maja och Tora gått förbi klätterställningen och att                  
de har lekt bland träden bredvid gungbrädan. I skogen kan barnen ostört utöva sina fantasilekar och                
genom det närma sig den inre polen, skogen skulle kunna ses som en plats där barnen får möjlighet                  
att komma ifrån pedagogerna och skapa hemliga platser. Förskolegårdens fasta lekställningar kopplar            
barnen till aktiviteter som att klättra och gunga, vilket i sig är stimulerande för barnens motoriska                
utveckling. Maja och Tora verkar inte se några andra affordance i de fasta lekställningarna än platsens                
förutbestämda syfte. Stina blev nyfiken på samtalet som Maja fick göra, men vågade inte fråga själv,                
Maja tillsammans Stina kom fram och frågade oss. 

Maja och Stina viskar sinsemellan och fnittrar, sen springer de till grinden vid gungbrädan. Stina säger                
stolt “Här utanför grinden är roligt” och de leker familjelekar, Maja fyller i att hon gillar att vara utanför                   
grinden vid parkeringen. Vid hörnet bland äppelträd och vinbärsbuskar börjar barnen att fnittra, här              
gömmer de sig, leker att buskarna är ett hus, familjelek och en bra plats för pussjagis. Stina förklarar                  
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“Om någon jagar oss så springer vi dit och gömmer oss och sen springer vi dit”. [Hon pekar mot träden framför                     
gungbrädan.] Enda platsen som Stina inte leker på är gungbrädan berättar hon. (Samtalsexcerpt 2) 

Stina förklarar att den enda platsen hon inte leker på är gungbrädan och det är något som syns i                   
observationerna att hon drar sig till den fria miljön och väljer att leka familjelekar. När vi samtalade                 
med Arne och Sven berättade de mer ingående med ett engagemang som leder oss genom hela                
förskolegården.  

Arne berättade att det är roligt att leka “På asfalten” och pekade mot cykelvägen vid skogen. Han gillar                  
även att vara utanför grindarna nedanför gungbrädan, men tittar dit och säger “Gunghästen är tråkig”. Vi                
fångar tillfället och ber barnen visa fler ställen som de inte leker på. Barnen springer till lilla                 
lekställningen [som är anpassad för de allra minsta barnen.] .“Inte här” säger pojkarna i kör och pekar på                  
lilla lekställningen. Arne är snabb och inflikar “Men vi brukar gunga, men inte när barnen sover.” Vi frågar                  
om Arne och Sven inte får vara vid lilla lekställningen närmast ingången. Sven ser bekymrad ut och                 
svarar “Näe.. De sover.” [Det blir tyst.] ”Och den, den är trasig för Hans har gjort sönder den.” Sven pekar mot                     
ett konstverk som förskolan fått av ett företag, en bit har lossnat från huvudet. Barnen springer mot                 
skogen när vi frågar om de kan visa fler ställen de brukar vara på som är roligt. Vi frågar om de brukar                      
leka i skogen, Arne säger först att det är kul att vara i skogen, det är ett snabbt svar. Sven söker kontakt                      
med Arne och motsäger “Nej, inte i skogen. Klätterställningen och gungorna men att springa runt är roligast”.                 
Arne ändrar sig och upprepar att springa är kul. Sven avbryter med “Där brukar vi grilla korv” och pekar                   
mot grillen bakom oss. (Samtalsexcerpt 3) 

Barnen har svårt med att berätta vad de gör på de platserna som de tycker är roliga, de har svårt att                     
förklara vad de leker utan ger mer konkreta svar som att springa, gunga, klättra. Det märks att barnen                  
gillar att vara på platser som inte alltid är tillgängligt att vara på, exempel vid den lilla lekställningen                  
då yngre barnen sover ute i närheten av den och vid kullen som är vid den lilla lekställningen. I vissa                    
sammanhang har barnen blivit stoppade av pedagoger, dels av förskolans förhållningsregler men            
ibland har det upplevts att det skett utifrån pedagogers egna åsikter. Skogen har varit en plats där                 
många av barnen passerar, antingen via skogen eller cykelbanan bredvid. I en av observationerna med               
Anna valde vi att gå in som deltagare. Vi hade då observerat innan att Anna lekte någon form av                   
familjelek och hade ett hus i skogen. Vi frågade om vi fick komma och hälsa på och Anna välkomnade                   
oss genom att säga “Kom in”.Där beskriver Anna tydligt om miljön, var det finns bord och stolar och                  
att Anna lagade saft. Här samtalade vi om olika platser på förskolan. Anna berättade att hon tycker                 
om att vara i skogen. Något som hon först nämner är anledningen till att hon tycker om skogen är för                    
att träden skyddar mot regnet men även för att hon gillar att klättra. Gungorna var en annan                 
favoritplats än skogen som hon gillar att vara på. Gungorna är en plats som några av barnen har sagt                   
är en bra plats för att barnen gillar att gunga. Däremot har vi inte sett någon av barnen välja gungorna                    
under våra observationer förutom Elsa och Gerda som i Observationsexerpt 10 som ni kan läsa i                
kommande kapitel om maktspel, gick ut ur den gemensamma leken. Elsa och Gerda samspelade i               
form av ett samtal utan lek med hjälp av olika kommunikationsformer. 

När vi samtalade med barnen var de några av barnen som bara berättade och visa vilka platser som de                   
gillar att vara på och vad de gör där. Men när barnen har visat oss har de använt sig av både det                      
verbala språket och kroppsspråket. Barnen har visat med fysisk närvaro på platsen och pekat på               
områden för att tydliggöra vad som roligt och vad de brukar göra på platsen. En bekräftelse har                 
barnen sökt många gånger när de berättar sina åsikter om platserna och vi har valt att bekräfta barnen                  
genom att visa ett genuint intresse för deras åsikter. Bekräftelse har barnen visat genom att de har har                  
sökt ögonkontakt med oss och till en början svarat med korta svar. Vi har tagit emot ögonkontakten                 
och har ställt följdfrågor som har visat på vårt intresse för barnens svar, efter varje samtal har vi sett                   
att barnen har visat sig stolta och har tagit emot en bekräftelse på att de själva gjort något bra. Det kan                     
ställas i relation till platsidentitet, att barnen har känt anknytning till de platser de tycker om, som har                  
skapats från olika intryck från omgivningen, eller att barnen har många minnen från deras lekar på                
omtyckta platser som skapar platsminnen.  
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Diskussion 

I denna studie var syftet att öka kunskapen om platsens betydelse för barns samspel och fria lek.                 
Förutsättningar för barns lek och samspel samt kring barnens val av plats på förskolans utemiljö har                
om analysverktyget affordance använts. Studien grundar sig i våra egna minnen från barndomen som              
handlar om utomhuslek och saknad forskning kring betydelsen av platsen i förhållande till barns lek               
och samspel, för att öka kunskapen har studien utgått från tre frågeställningar. Det har visat att varje                 
plats har olika affordance som i sin tur är individberoende och som leder till barnens val av plats och                   
lek. Förutsättningar som uppstår från platsen har påverkat barns samspel och fria lek då det skiljer sig                 
mellan de fasta lekställningarna och den fria miljö. En samspelsknutpunkt sker vid den stora              
lekställningen då det blir en mötesplats för barnens samspel till lek. Möten kring den stora               
lekställningen leder leken vidare till en annan plats i den fria miljön och platsen har då fått en                  
betydande roll när det kommer till barnens samspel och lek, men att andra förutsättningar också               
bidrar till denna faktor. 

Platsen 

I vår studie har vi undersökt vad platsen har för påverkan på barnens samspel och barns lek där                  
förskolans utegård erbjuder olika platser där barnen kan möta och inleda lek. Varje plats på gården                
har olika erbjudanden men barnen har också sett andra affordance, som bidragit till att platsen kunnat                
transformeras eller används på ett annat sätt än det förutbestämda. I barnens samtal har den fria                
miljöns platser varit de mer populära platserna. En bidragande faktor skulle kunna vara att barnen               
har sett fler affordance på dessa platser och att det i sin tur har bidragit till att barnen givit en                    
platsidentitet, som gör att det blir barnens favoritplats. Sandberg och Vuorinen (2008) menar på att det                
är omgivningen som påverkar individen, här ser vi ytterligare att det är individens betraktelse som               
har den största påverkan av hur denne tolkar omgivningen och formar platsidentiteten. Vi har sett att                
barnen samspelar med miljön och då har det visat sig att platsen har en stor betydelse för barns lek,                   
där platsens erbjudande påverkar barnen i lekens utformning. Däremot är det barnen själva som har               
betraktat dessa erbjudande och många gånger inte använt miljöns förutbestämda syftet. De fasta             
lekställningarna har ett mer förutbestämt syfte än den fria miljön då den fria miljön har större                
utsträckning till fler erbjudanden. Däremot har de fasta lekställningarna för en del barn varit en plats                
som gett andra förutsättningar än platsens förutbestämda syfte. Men det i sin tur kan vara en faktor på                  
hur individens relation är med miljön och vilka erbjudande som individen betraktar. 

En faktor skulle kunna vara att barnen tyr sig mer till den fria miljön då barnen lättare kan omvandla                   
miljön till lekens miljö eller att barnen vill vara ifred. Det leder till en koppling till barnen som idag får                    
acceptera fasta lekställningar som vuxna har skapat och kan leda till att barnen tyr sig till den fria                  
miljö för där får de mer utlopp för sin kreativitet. Något Nicholson (1971) resonerar kring att barn inte                  
får pröva sin kreativa förmåga i de fasta ställningarna för de är redan skapade, däremot kan barnen få                  
den möjligheten i den fria miljön. Det skulle kunna vara en faktor i det som vi såg att barnen möttes i                     
den stora lekställningen för att sedan inleda ett samspel, som leder till att barnen skapar sina lekar på                  
en annan plats i den fria miljön. Mårtensson (2004) resonerar om barnens platsval, där ytor som är mer                  
öppen eller föränderlig lockar till andra lekar än vad de mer förutbestämda lekställningarna gör. Det               
är något som vi har sett att barnen leker olika lekar beroende på plats. Därför kan leken vara grunden                   
för barnens platsval och blir därför en stor betydelse. Skogen sågs som en plats i observationerna                
(figur 4) där många av barnen lekte på och barnen samtalade om att skogen är en omtyckt plats (figur                   
3). Vi har sett en tendens av att skogen skulle kunna vara en plats för barnens hemligheter då barnen                   
är mer skyddade från vuxna. Sandberg och Vuorinen (2008) resonerar om skyddade platser för barnen               
att det är något som behövs för att barnen ska få vara ifred och skapa sina egna hemligheter och                   
regler. Det kan vara en anledning till att barnen tycker om skogen för att det skapar en känsla av att få                     
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vara ifred. Sedan skulle det kunna vara att pedagogerna ser många affordance i skogen och har                
kunskapen om att skogen är en lärorik plats som Szczepanski (2013) resonerar om. Det kan vara en                 
bidragande faktor till att pedagogerna låter barnen få skapa hemliga platser och låter dem vara ifred                
och är grunden till att pedagogerna väljer att befinna sig i närheten av de fasta lekställningar. En                 
anledning att pedagogerna visar sig i närheten av fasta lekställningar skulle kunna vara på grund av                
att pedagogerna har som mest uppsyn över resterande barn på gården därifrån. En annan aspekt och                
faktor skulle kunna vara att pedagogerna har kunskap om den motoriska utvecklingen som kan vara               
en bidragande faktor till att pedagogerna står nära lekställningarna för att stötta barnen i den               
motoriska utvecklingen. Sigmunsson och Vorland Pederssen (2004) har i sin slutsats kommit fram till              
att det inte sker lika mycket stöd i den grovmotoriska utvecklingen som att öva på att klättra jämfört                  
med att träna i mer finmotoriska aktiviteter. Pedagogerna har i denna studie visat ett stort stöd för                 
barnen i deras motoriska utveckling och det i sin tur kan vara en bidragande faktor till att många barn                   
förknippar lekställningar med motoriska aktiviteter och den fria miljön som fantasilek. 

Pedagogens närvaro i den stora lekställningen kan gynna till att lekställningen blir som en mötesplats               
för både barn och pedagoger och leder till en möjlighet för barnen att möta och inleda samspel och ta                   
sig vidare i leken. Barn behöver komma ifrån de vuxna för att själv få bestämma och skapa sina egna                   
regler (Sandberg & Vuorinen, 2008). Det skulle kunna vara en aspekt av att barn tyr sig mer till skogen                   
för där får barnen större möjlighet att själva bestämma då pedagoger har varit synliga i närheten av                 
fasta lekställningar. Platsen utanför stängslet har blivit en plats för barnen att vara ifred och tillgången                
till platsen utanför stängslet kan ses som ett maktperspektiv från pedagog till barn. Vuxna bestämmer               
och påverkar situationen mer när barnen är i närheten av vuxna än om barnen får vara på sina egna                   
hemliga platser, då kan barnen påverka sin egna situation (Sandberg & Vuorinen, 2008). 

Pedagoger har varit med och bidragit till barnens samspel och platsval, genom att pedagogerna har               
begränsat möjligheten för barn att vistas i den lilla lekställningen har pedagogerna påverkat den              
platsen genom att neka till den då barnen sover där. Från barnens perspektiv är lilla lekställningen en                 
plats som de vill vara på men att det inte är tillåtet. Det skulle kunna vara att barnen dra sig till det                      
förbjudna men också att den lilla lekställningen ger andra erbjudanden än andra platser runt gården.               
Däremot kan vi relatera detta till det Wood (2014) beskriver om att pedagoger är med och planera den                  
fria miljön. En aspekt skulle kunna vara att det inte finns någon annan plats för de yngsta barnen att                   
sova eller att den platsen begränsar i mindre utsträckning än någon annan plats på resterande gård.                
En tredje aspekt är att platsen för de yngsta barnen att sova på, är den platsen som underlättar andra                   
förutsättningar för verksamheten och pedagogerna vid detta tillfälle när barnen sover. Däremot är lilla              
lekställningen utöver sovstunden tillgänglig andra tider men är mer anpassade för de yngsta barnen,              
men de äldre barnen kanske ser andra erbjudanden som gungorna och konstverket. 

Pedagoger har också varit med och påverkat barnens platsval när de har varit med och startat                
aktiviteter, då har platsvalet gjorts utifrån pedagogen eller förskolans förhållningsregler. Det framstår            
som ett faktum att pedagoger varit en trygghet för många av barnen, och det är förståeligt då barnen                  
vistas på förskolan mycket och har bidragit till att barnen skapat trygghet i relationerna med               
pedagoger. Bekräftelsen har barnen sökt hos pedagoger och barnen har fått den tillbaka genom verbal               
kommunikation, som ögonkontakt eller en nickning, eller kombinationer av dessa. Makt är något som              
synliggjorts i våra observationer, genom barnens förhandlingar om olika maktpositioner eller olika            
maktspel. Men även makt från pedagogerna har synliggjorts som påverkar barnen i platsval, samspel              
och i lek. Pedagogerna har tillexempel makten i att besluta om barnen får gå utanför stängslet, här                 
syns då ett säkerhetsperspektiv i och med att barnen måste använda västar på sig för att pedagogerna                 
lättare ska kunna se barnen på avstånd. Förskolans bestämda och fria miljöer är planerade utifrån               
pedagogerna (Woods, 2014). Woods (2014) tankegångar visar sig i vår studie, för även om barnen är                
på de fria ytorna bjuder pedagogerna in till gemensamma lekar i form av kurragömma eller kom alla                 
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mina små kycklingar. Pedagogerna är också medverkande i planeringen av utemiljön vilket bidrar till              
vilka grunderbjudande som finns men att det är upp till barnen att se vilka affordance som finns. 

Platsminnen är relaterat till våra nostalgiska barndomsminnen (Sandberg & Vuorinen 2008). Vi har             
sett en tendens att barnen skapat platsminnen på förskolans gård, då barnen har resonerat om vad det                 
lekt tidigare och hur de gjorde. I samtalen med barnen berättade några om specifika minnen kopplat                
till platsen, vilket gör att det redan nu har skapat platsminne. Vi har också sett att lekens innehåll kan                   
skapa minnen från en annan situation och har då varit oberoende av platsen. Det är själva minnet från                  
lekens innehåll som barnen har kommit ihåg och kopplat det till leken. Det skulle kunna var platsen                 
som bidrar till minnet men det är inget vi kan göra en slutsats av. Återigen kan vi koppla till                   
Sandbergs och Vuorinens (2008) påstående att den fysiska miljön har många karaktärer och att det               
väcker många minnen. Det gör att miljön på platsen kan påverka och väcka minnen som barnen i                 
denna studie har visat på.I studien ser vi att leken är ett maktspel men vi tolkar att leken också kan                    
vara en form av ett fungerande samspel där barnen tillåter någon att styra leken mer. Naturmaterial                
befinner sig i ett tillåtande samspel där barnen har makten att leda leken och kan då se andra                  
affordance än vad naturen bjuder in till. Naturmaterialet och väderförhållande är en mottagare i              
samspelet med barnet men också en initiativtagare som bjuder in barnet att samspela. 

Samspelet 

Barnen har visat olika typer av samspelsstrategier och kommunikationsformer på förskolans olika            
platser. Något som Mårtensson (2004) resonerar om att det finns olika samspel beroende på vilken               
miljö samspelet sker i. Berkhuizen (2014) förklarar det som att samspelet påverkas av miljön, föremål               
och den sociala förmågan barnen besitter. Vi har sett att i den mer fria miljön kommunicerade barnen                 
mera och förhandlat mera för att miljön behöver skapas i förhållande till leken, vilket har påverkat att                 
samspelet skiljer sig från den fria jämfört med den miljön som har fasta lekställningar. I den fria miljön                  
får barnen delta i hela processen att samspela och kommunicera som skiljer sig jämfört med den                
miljön som har mer fasta lekställningar och är en mer bestämd miljö (Mårtensson 2004). Det är något                 
vi kan relatera till då vi har sett att barnen har haft längre samspel i den fria miljön och det skulle                     
kunna vara en faktor till att barnen får vara med i hela processen att transformera miljön och lekens                  
utformning. Mårtensson (2004) påpekar är att den förutbestämda miljön visar en tydlig funktion vilket              
kan bidra till att samspel och lek lättare kommer igång. Det ser vi som att den stora klätterställningen                  
blev en samspelsknutpunkt för barn att möta varandra och inleda samspel med varandra. Platser som               
är mer förutbestämda ger mer samspelsmöjligheter (Berkhuzien, 2014). Däremot har barnen visat på             
fler affordance i den fria miljön som har bidragit till att barnen samspelar längre stunder på platser i                  
den fria miljön, något som ställs i relation till Moser och Martinsen (2010) som resonerar att den                 
fysiska miljön påverkar barnen i deras samspel men också platsen i sig erbjuder förutsättningar i form                
av affordance. Den fria miljön är föränderlig och skapar på detta sätt fler förhandlingar, det kan i sig                  
vara något negativt med fria miljön eftersom barnen behöver vara överens i förhandlingar för att               
samspelet ska kunna fortgå. 

Samspelsmöjligheter är något som pedagogerna har skapat men pedagoger ger även förutsättningar            
till kommunikation i form av samtal. Pedagogerna har en viktig roll att ge förutsättningar för barnen                
att samspela med varandra (Berkhuzien, 2014). Olika samspel har synliggjorts under våra            
observationer i förhållande till platsen. Barn har lättare att inkluderas i lek och samspel i den fria                 
miljön (Mårtensson, 2004). Det har vi delvis sett men en faktor har varit vart i lekens                
utvecklingskeenden barnen varit i, om leken fortfarande är nära verkligheten och därmed den yttre              
polen eller om barnens lek hunnit att nå den inre polen. Det påverkas även hur maktspelet ser ut, för                   
det kan påverka inkluderingen men också exkluderingen. Det framstår som ett faktum att den stora               
klätterställningen blivit utemiljöns centrum och det har bidragit till att fler barn lättare inkluderas i               
samspel och kommunikation på den platsen. En bakomliggande faktor till att stora lekställningen blir              
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en samspelsknutpunkt skulle kunna vara att de fasta lekställningarna är mer förutbestämd och som då               
bidrar till en mer förutbestämd lek vilket då påverkar samspelet. På de fria ytorna har leken varierat                 
mer, däremot beror det i sin tur på vilka affordance barnen ser och antar. Vi har sett affordance i form av                     
samspel med den fysiska miljön hur barnen betraktar miljön och hur barnen sedan använder den,               
Mårtensson (2004) förklarar att miljön är föränderlig och ses som en medskapare till barns lek. Miljön                
har en stor betydelse för barnens samspel då vi sett att barn kan samspela ensamma med miljön men                  
också tillsammans med miljön. Åm (1997) och Eriksson Bergström (2013) resonerar om miljöns             
betydelse och ser att barns förhandlingar har stor betydelse i den fria miljön. Det har vi bevittnat och                  
följder av detta är att miljön är föränderlig och har olika affordance som vi sett i de fasta                  
lekställningarna, fria miljön och genom väderförhållanden som i sig kan skapa fler affordance på              
platsen på förskolans gård. 

I samspelet mellan barnen finns ibland ett motstånd när delade åsikter kan leda till konflikter, många                
barn har visat på en samvarokompetens men vi har sett att det kan lätt leda till maktspel. Under                  
observationerna har olika typer av makt visat sig, en ledarroll som har varit accepterande i vissa fall                 
men andra gånger motsägande, för att tydliggöra två situationer av makt visar sig väljer vi att                
använda oss av observationsexcerpt 9 och samtalsexcerpt 3 i nedanstående resonemang. Säljö (2013)             
och Svensson (2009) resonerar kring begreppet kommunikation, återigen som i det här fallet kan              
påverka maktkampen som visar sig mellan pojkarna. Genom att vara icke verbal via en tyst               
kommunikation av blickar, kroppsspråk och språkmässigt verbal där barnen avbröt varandra när            
någon talade menar Säljö (2013) och Svensson (2009) är en kontakt som bildas tillsammans med andra.                
På samma vis som kommunikationen kan bilda gemenskap, kan det uppstå en maktskildring i              
relationen. Under samtalet med Arne (Samtalsexcerpt 3) berättar han först att skogen är kul men när                
Sven säger emot och förtydligar sin tanke, ändrar Arne sig. Arnes ändrade åsikt kan komma från en                 
påverkan av sin kamrat, eller att han vill få bekräftelse av oss vuxna att säga rätt på vår fråga, om de                     
brukar leka i skogen. Det snabba svaret som Arne ger kan ses som en maktsituation där att svara först                   
är av högsta värde. Barnen pratar gärna i mun på varandra, här fick vi studenter upprepade gånger be                  
barnen att berätta en i taget. Känslan av att en maktkamp sker mellan Arne och Sven har framkommit                  
under observationerna. Kommunikationen som sker i våra exempel (Observationsexcerpt 9;          
Samtalsexcerpt 3) infinner sig i ett rörligt samspel, för att åstadkomma rörligt samspel har vi kommit                
fram till att olika kommunikationsformer krävs, det i sin tur blir anledningen till att samspelet och                
leken kan fortsätta. 

Något som har varit en förutsättning för samspelet är ögonkontakt och genom bekräftelser, både icke               
verbala och verbala. Dessa bekräftelser har skett barn sinsemellan och barn har även sökt bekräftelser               
hos pedagoger. Bekräftelserna har visat sig i många iakttagelser och barnen har härmat varandra i               
deras samspel. Barnen har sökt bekräftelse hos varandra genom att göra lika eller säga lika. Vi ser att                  
pedagogernas förståelse om miljön och den motoriska utvecklingen har ett samband med Berg (2014)              
som resonerar om vikten att pedagoger reflekterar kring den roll som miljön har i betydelse till                
barnens mängd av fysiska aktiviteter i förskolan. Vi har sett att motorik och samspel kan påverka                
varandra och där både stora och små rörelser är av betydelse i samspelet, å andra sidan skriver                 
Stenberg (2007) om sociomotorik där samspelet sker i en fysisk aktivitet. Istället har många av de                
observationer vi sett visat att små rörelser har varit en avgörande faktor för samspelets fortsättning               
när barnen har samspelet i leken stillasittande. 

Barnen i studien har använt olika kommunikationsstrategier, både det verbala språket och icke             
verbala språket, för att ett samspel med platsen ska ske blir materialet en mottagare. Pinnen från                
observationsexcert 7, samspelar ett motstånd när barnet knäcker pinnen medvetet eller omedvetet i             
fler delar, pinnen skapar ett ljud som signalerar till barnet att materialets form ändras och erbjuder då                 
nya affordance, i form av två pinnar. Pinnen kan även bryta samspelet med barnet när pinnen går                 
sönder, att pinnens nya form inte blir tilltalande hos barnet och barnet väljer då att inte samspela                 
vidare. Pinnen ses som ett naturmaterial på platsen. Naturmaterialets tillåtande samspel kan ställas i              
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relation till när barn återkommande väljer att vara följsamma och tillåter att andra barn styr leken hela                 
tiden och samspel behöver inte innebära att båda parterna (barn eller naturmaterial) turas om utan att                
någon eller något är tillåtande genom det är samspelet ömsesidigt. Platsen kan samspela med ett barn                
och skapar plats identiteter och platsminnen. 

Naturmaterial och väderförhållanden ger inte en mänsklig kontakt tillbaka men ger affordance som gör              
att barnet lockas in till att utforska materialet på platsen. Det skulle kunna ses som att pedagogerna                 
inte ska tillföra ett förutbestämt material till platsen, anledningen blir då för att platsen ska kunna ge                 
förutsättningar och affordance för ett samspel med barnen för då är det inte platsen som blir det                 
betydelsefulla för barnens lek och samspel när pedagoger tillför material. Platsen blir då den som               
uppmärksammar och startar samspelet liknande när barn använder olika former av kommunikation            
verbalt via ett hej, eller att barnet ger ett annat barn något för att bjuda in till lek. 

Platsen ger naturmaterialet eller det material väderförhållandena bidrar med (snö, regn, sol, vind) till              
skillnad från material som tillförs åt platsen, exempelvis leksaker har inte ett direkt samspel med               
barnen på den specifika platsen. Leksaker exempelvis en fotboll har redan ett förutbestämt syfte med               
det menar vi, att fotbollen har förhållningsregler för barnen från pedagogerna för hur fotbollen              
används. Affordance och samspelet med platsen kommer inte från leksakerna i och med att materialet               
är förutbestämt, här ser vi skillnad mellan leksaker som pedagoger tillför platsen från naturmaterial              
och väderförhållanden platsen ger. Fortsättningsvis menar vi att platsen startat ett samspel med             
barnet kan genom pedagogen tillkomma regler efter att barnet utforskar samspelet med platsens             
naturmaterial exempelvis en sten från skogen, att pedagoger begränsar var och om barnet får kasta               
den lilla stenen eller klättra upp på den stora stenen efter att samspelet redan påbörjats med platsen. 

Fria leken 
Vi har sett variationer i lekar i förhållande till platsen, familjeleken har varit en återkommande lek hos                 
många av barnen. Familjeleken är en aktivitet som har utspelat sig på olika platser i den fria miljön,                  
och vi ser det som att barnen har fler förutsättningar att transformera miljön och utforma sina lekar i                  
den fria miljön, då barnen har tydliggjort att de sett andra affordance i platsens förutbestämda syfte. En                 
avgörande bakomliggande faktor till platsval skulle kunna vara att de fasta lekställningarna är mer              
förutbestämd och som bidrar till en mer förutbestämd lek. Barnets inre föreställningar är det som styr                
och ger mening till allt i leken (Knutsdotter Olofsson 2003; Stenberg, 2007). En anledning till att                
familjeleken är återkommande ser vi som en återkommande bearbetning av barnens verklighet.            
Knutsdotter Olofsson (2003) förtydligar lekens påverkan för barns sinnesstämning, vilket handlar om            
att barnet lär sig bemästra sina känslor genom att öva, pröva och uttrycka (s.133). 

Vi ser ett samband till barnens förmåga för samförstånd, ömsesidighet och turtagning att det har påverkat                
barnens lek att nå inre polen men även att pendla mellan inre och yttre pol, dessa tre faktorer är                   
sociala lekregler som Knutsdotter Olofsson (2003) resonerar kring att leken påverkas av. Sandberg och              
Vuorinen (2008) använder begreppet flow, att vara fängslad av aktiviteten eller en händelse där barnet               
går i den inre polen. Å andra sidan har vi sett att barnen i denna studie har en form av flow även i den                        
yttre lek polen, att barnen kan pendla mellan lek och verklighet men ändå bibehålla ett flow. Det krävs                  
kunskap av att klara av att pendla mellan lek och verklighet för att sedan återgå till leken. Vi anser att                    
flow inte enbart synliggörs när barnen är helt fokuserad utan kan skapa flow där ett mellanläge sker                 
innan barnen transformerar sig in i lekens inre pol och barnen behöver heller inte komma in i den inre                   
polen för att befinna sig i ett flow. Många gånger har barnen blivit begränsade i deras lek när det                   
kommer till platsval, barnen har många gånger velat leka vid den lilla lekställningen, från              
pedagogernas perspektiv har det betraktats som en fridstörande lek även om leken i sig kan               
kategorisera sig som en nyttig lek men på en fel plats som stör andra, något som Tullgren (2004)                  
resonerar kring. Däremot har barnen ibland lyckats bibehålla leken och fortsatt på en annan plats, de                
har då växlat mellan inre och yttre pol men flowet har gjort att leken har kunnat fortgå. En annan                   
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faktor till att leken har nått den inre polen via platsen är den naturliga miljön som är utanför staketet,                   
Mårtensson (2004) tydliggör att den naturliga miljön erbjuder större föränderlighet än vad en vanlig              
förskolegård gör. Det var något som synliggjordes när barnen befann sig utanför förskolegårdens             
ramar. Utanför staketet såg vi en tendens att platsen bidrog till att nå den inre lek polen snabbare, från                   
att barnen öppnade grinden för de såg andra affordance i den naturliga miljön. 

Sammanfattning 
Stora lekställningen är en central plats på förskolan och vi har sett att den skapar en                
samspelsknutpunkt där barn kan möta varandra och få stöd hos pedagoger. Stora lekställningen är en               
mötesplats som skapar affordance hos barnen men även skapar en grund för att finna affordance med                
varandra på den plats som leken sedan utspelar sig på. Den valda platsen leder i sin tur leken vidare                   
som gör att barnen bildar en bredare kunskapsbas till individen av det gemensamma nyupptäckta              
erbjudandet. Det i sin tur möjliggör att samspelet och leken kan fortgå och då har platsen en                 
betydande roll. Barnen behöver den sociala förmågan för att kunna ta emot samspel, dels med andra                
barn men barn kan också samspela direkt med enbart miljön. Miljön på platsen behöver ses som                
lockande hos barnet för att barnet själv ska kunna bilda en relation med platsen, på det sättet skapar                  
barnen en platsidentitet, vilket bidrar till att leken och samspelet återkommer till platsen. Miljön i sig                
har olika förutsättningar i form av affordance men det är barnen som betraktar platsen utifrån sina                
erfarenheter och kunskapsbas. Lekminnen kan då kopplas till platser för att återgå till platser eller för                
att återskapa liknande platser som ofta har gjorts i den fria miljön. Makt kan påverka platsvalet och                 
därigenom hämma samspelet men här kan barnets samvarokompetens påverka och göra att samspelet             
kan fortsätta. Vi har sett varierande lekar men det har varit i förhållande till platsen, den lek som det                   
har skett störst platsförändring har varit familjeleken har formats på olika platser i den fria miljön. 

Slutsatser 

Vi har kommit fram till att varje plats har olika affordance som i sin tur är individberoende och som                   
leder till barnens val av plats och lek. Förutsättningarna som uppstår från platsen har påverkat barns                
samspel då det skiljer sig mellan de fasta lekställningarna och den fria miljö. Platsen betydelse för lek                 
och samspel återspeglar sig i hur barnen upplever platsen, om den platsidentitet de skapats, vilka               
erfarenheter de har av platsen och liknande platser. Platsen kan också påverkas av hur det enskilda                
barnet betraktar platsens affordance, det visade sig i barnens platsval är platser som är omtyckta och                
kan då ses som en att en trygg skapad platsidentitet har skapats, platsminnen från lekar kan då                 
påverka hur barnen leker, om de försöker återuppstå både leken och miljön i denna plats kan då                 
påverka platsens val och därmed vara av stor betydelse för barnens lek och samspel. Platsen har en                 
betydande roll i barnens lek och samspel då platsen i sig kan samspela med barnen dels enbart med                  
det enskilda barnet men också tillsammans med flera, där behövs förhandlingar bland barnen ske för               
att varje barn ser olika affordance och behöver då enas i det gemensamma samspelet med varandra och                 
miljön. Platsens material är också något som samspelar med barnen, materialet kan då bli en motpart i                 
samspelet. Platsen är då av stor betydelse i den fria miljön och kan samspela med barnet beroende på                  
hur mottagande, öppen, tillåtande individen är, där barnet väljer att samspela med platsen eller inte.               
Barnen kan samspela med väderförhållanden, vind, vatten, snö är naturliga fenomen som kommer             
och påverkar affordance och som i sin tur påverkar samspelet. Motoriken får utmanas i olika               
väderförhållanden och sociomotoriken kan då bli tydligare när barn i den gemensamma leken             
behöver samarbeta och stimulerar till barnens utveckling.  

Sammanfattningsvis kan vi från våra slutsatser motivera att pedagoger behöver se vikten av platsens              
betydelse och att barn kan upptäcka andra affordance som pedagogerna skapat. Pedagogerna behöver             
då närma sig barnens perspektiv för att få en djupare förståelse för platsens olika förutsättningar, det                
behövs olika former av miljöer för att barnen ska stimuleras. En fast lekställning behöver inte ses från                 
det perspektivet av den förutbestämda bilden utan se hur miljön runt omkring lekställningen kan vara               
en nyckel till lek. Bara för att en lekställning enbart har motoriska prövelser kan den bilda en                 
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utgångspunkt i samspel och lek. Där har barnen lättare att inkluderas än att exkluderas i samspel.                
Men däremot har den fria miljön en övervägande betydelse för där får barnen vara med i hela                 
samspelsprocessen som utmanar deras kreativa utveckling, vilket är en viktig förutsättning för            
lärande. Men att barnen får utmanas i olika väderförhållanden är minst lika viktigt om inte mer                
betydelsefullt då nya affordance kan upptäckas. 

Framtida studier 
För vidare forskning kring detta fenomen skulle en bredare bild kunna tydliggöras genom att studera               
flera förskolor för att jämföra olika utomhusmiljöer. Dels genom förskolor på landsbygden och inom              
stadskärnan, men även i olika kommuner. Studien skulle kunna fördjupas genom andra perspektiv för              
att se platsens betydelse för barnens samspel och lek. 
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Bilaga 1 

Observationsmall 

 

Datum: Plats: Tid: Antal barn: 

    

Aktivitet:    
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Bilaga 2 

Samtalsmall 
Frågeställning: Datum: Tid: Antal barn: 

Var brukar du 
leka? 

   

Vad leker du där?    

Var brukar du inte 
leka? Varför? 

   

Övrigt:    
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Bilaga 3 
 

Missiv  
 

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu är vi inne på                 
den 7:e och avslutande terminen och vi ska göra vårat examensarbetet. 
Vår tanke är att vi ska fokusera på barns samspel i utemiljön med fokus på er förskolegård och då                   
kommer vi i första hand att observera men några samtal/intervjuer med barnen kan också förekomma.               
Men innan dessa metoder påbörjas kommer vi se till att vi har vårdnadshavarens samtycke. Alla               
inblandade kan när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan och alla namn såsom               
förskola och barnens namn kommer inte att användas utan kommer att vara anonyma, några fiktiva               
namn kommer isåfall användas om vi behöver beskriva i vår forskning om någon situation. Materialet               
vi samlar på oss under studiens gång kommer endast att användas för examensarbetets syfte och               
kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.  
För mer information eller frågor kontakta oss! 
 
Mvh 
Elin Söderberg XXX-XXXXXXX 
Isabelle Burman XXX-XXXXXXX 
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Samtyckesblankett 

 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi är nu inne på                 
sista termin,  7:e terminen och vi ska göra vårt examensarbete. 
 
Vi kommer att fokusera på barns samspel i utemiljön med fokus på er förskolegård och till denna                 
studie behöver vi era barns hjälp. Vi kommer i första hand att utföra observationer men några samtal                 
kan också förekomma. Både barnens och förskolans namn kommer att vara anonyma, fiktiva namn              
kommer användas om vi behöver beskriva en siutuation. Det vill säga namn som är påhittade. De                
inblandade kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande i denna studie. Materialet som vi får                 
tillgång under studiens gång kommer bara att användas till våran studiens syfte och kommer att               
raderas efter examensarbetet blivit godkänt.  
 
Vänligen fyll i barnets namn och kryssa i JA (om barnet får medverka) eller NEJ (om barnet INTE får                   
medverka) samt skriv under och lämna därefter lappen till någon av pedagogerna på avdelningen              
senast X/X-XXXX 
 
Barnets namn:______________________________ 
JA ____________ Får medverka i studien 
NEJ ____________Får INTE medverka i studien  
 
Vårdnadshavare 1: ______________________________  
Vårdnadshavare 2: ______________________________  
 
Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 
Mvh Elin & Isabelle 
Kontaktuppgifter: 
Elin Söderberg,  XXXXstudent.miun.se, XXX-XXXXXXX 
Isabelle Burman,XXXX@student.miun.se,XXX-XXXXXXX 
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